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Godz. 12:30

Sala IMPERIUM (dawna Sala NewConnect)
Centrum Giełdowe w Warszawie, ul. Książęca 4, poziom 0

Program

12:30 - 12:45

Rejestracja i kawa powitalna

12:45 - 12:55

Otwarcie konferencji

VI Forum Sporów Korporacyjnych

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
12:55 - 13:55

Case study: Szantaż korporacyjny - jak sobie z nim radzić?

■■ Granice ingerencji mniejszościowego akcjonariusza
■■ Zaskarżanie uchwał WZA oraz pozew o rozwiązanie spółki
■■ Podniesienie przez Spółkę zarzutu nadużycia prawa
■■ Szantaż korporacyjny w orzecznictwie sądowym
Prowadzący:
Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Uczestnicy:
Prof. UW Katarzyna Bilewska, Partner, Dentons
Prof. Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
- Adwokaci i Radcowie Prawni
Dr Kinga Ziemnicka, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
13:55 - 14:15

Przerwa kawowa

14:15 - 15:00

Debata: Nowe zagrożenia wynikające z roszczeń w obszarze prawa konkurencji

■■ Implementacja „dyrektywy odszkodowawczej”
■■ Ryzyka po stronie spółek giełdowych
■■ Zagrożenia dla zarządów emitentów
Prowadzący:
Dariusz Witkowski, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Uczestnicy:
Anna Celejewska-Rajchert, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
- Adwokaci i Radcowie Prawni
Sabina Famirska, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
Prof. Piotr Machnikowski, Of Counsel, Dentons

Program

15:00 - 15:45

VI Forum Sporów Korporacyjnych

Case study: Kradzież spółki giełdowej

■■ Jak można ukraść spółkę giełdową
■■ Jak to utrudnić/uniemożliwić
■■ Co zrobić, kiedy spółka została skradziona
Prowadzący:
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Uczestnicy:
Prof. UW Katarzyna Bilewska, Partner, Dentons
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
- Adwokaci i Radcowie Prawni
Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
15:45 - 16:15

Lunch

16:15 - 17:00

Podsumowanie wniosków z konferencji w studio inwestorzy.tv
w Centrum Inwestora (dawna sala NewConnect)
Prowadzący:
Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Uczestnicy:
Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
Prof. Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
- Adwokaci i Radcowie Prawni
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Organizator
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa organizacja dbająca
o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, zmierza do
szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując
spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Pracami SEG kieruje prezes Mirosław Kachniewski.
		

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją samorządową emitentów, do której przynależność jest dobrowolna. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są prezesi, członkowie zarządów spółek giełdowych, zaś same spółki,
jako osoby prawne mają status Członków Wspierających. Działalność statutowa
finansowana jest ze składek członkowskich.

		

Obecnie SEG skupia około 300 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących
ponad 80 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.

		

Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, głównie
za pomocą działań regulacyjnych i edukacyjnych.
Więcej informacji: www.seg.org.pl

Partnerzy
Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma
prawnicza, jedna z 20 ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm
Acritas 2015”. Jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwiązania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów
prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125
lokalizacjach w ponad 50 krajach.
		

Dentons to również największa firma prawnicza w Polsce. Jest obecna na krajowym rynku od 1991 roku. Oferuje klientom usługi ponad 200 prawników,
doradców podatkowych i konsultantów zapewniających pełną obsługę prawną podmiotom ze wszystkich kluczowych sektorów gospodarki. Warszawskie
biuro zajęło pierwsze miejsce w trzech ostatnich edycjach największego w Polsce rankingu kancelarii prawniczych organizowanego przez „Rzeczpospolitą”.

		

Warszawski Zespół Postępowań Sądowych i Rozwiązywania Sporów jest wiodącym w Polsce. Zespół składa się z kilku praktyk specjalizujących się w sporach budowlanych, korporacyjnych, administracyjnych, farmaceutycznych,
w postępowaniach karnych, upadłościowych oraz w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Międzynarodowe rankingi firm prawniczych –
„Chambers Europe” oraz „EMEA Legal500” umieszczają Zespół Sporów Sądowych Dentons na czołowych miejscach.
Więcej informacji: www.dentons.com
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Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest największą giełdą
instrumentów finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2016 r. mija
25 lat od jej uruchomienia. Lata doświadczeń, wysokie bezpieczeństwo obrotu, niezawodność operacyjna oraz szeroka gama produktów czynią z GPW
jedną z najlepiej rozpoznawalnych w świecie polskich instytucji finansowych.
		

Warszawska giełda oferuje inwestorom szeroką gamę produktów i usług.
Na prowadzonych przez GPW rynkach notowane są akcje blisko tysiąca krajowych i zagranicznych spółek. Giełda prowadzi ponadto obrót instrumentami dłużnymi, instrumentami pochodnymi i produktami strukturyzowanymi,
a przez Fundację GPW dba o edukację społeczeństwa w zakresie rynku kapitałowego i inwestowania na giełdzie.

		

Trwające od wielu lat zainteresowanie krajowych i regionalnych przedsiębiorstw debiutem na GPW wzmacnia pozycję GPW jako jednego z największych w Europie i największego w Europie Środkowo-Wschodniej rynku pod
względem liczby notowanych spółek.

		

Warszawska giełda systematycznie realizuje strategię rozwoju mającą na celu
wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności rynku dla krajowych i zagranicznych spółek i inwestorów.

		

Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na własnym parkiecie.
Więcej informacji: www.gpw.pl

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
prowadzi praktykę w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego. Zdobyte
doświadczenie prawnicze oraz rozumienie biznesu umożliwia nam wypracowywanie rozwiązań kompleksowych, bezpiecznych oraz najlepiej wychodzących
naprzeciw oczekiwaniom klientów. Specjalistyczna wiedza, zindywidualizowane
podejście do każdej sprawy, a także odpowiedzialność naszych prawników sprawiają, że liczni Klienci obdarzają nas zaufaniem.
		

W ramach praktyki związanej z oceną i minimalizacją ryzyka odpowiedzialności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą świadczymy usługi analityczne, opiniodawcze, audytowe lub procesowe. Ich celem jest identyfikacja
szkód wyrządzonych bądź grożących przedsiębiorcy przez działalność tzw. białych kołnierzyków. Reprezentujemy spółki i innych poszkodowanych w postępowaniach przed organami państwa zarzucającymi nieprawidłowości, będące
podstawą każdego rodzaju odpowiedzialności, w tym karnej i karnoadministracyjnej osób prowadzących sprawy majątkowe przedsiębiorcy. Usługi te polegają
zarówno na audytach i analizach zmierzających do oszacowania strat i ich źródeł, jak i na zastępstwie procesowym w postępowaniach związanych z wymierzaniem kar pieniężnych przez regulatorów rynku. W zamyśle służyć mają także
prewencyjnej minimalizacji ryzyka wystąpienia takiego postępowania lub ponoszenia takiej odpowiedzialności. W ramach tej działalności Kancelarii objęte są
zagadnienia odpowiedzialności gospodarczej i administracyjnej - również w ich
ujęciu prawnokarnym - w szczególności w problematyce funkcjonowania rynku
finansowego i kapitałowego.

		

Więcej informacji: www.wierzbowski.com
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Kancelaria Wardyński i Wspólnicy skupia się na biznesowych potrzebach
klientów, pomagając im znaleźć skuteczne i praktyczne rozwiązanie najtrudniejszych problemów prawnych.
		

Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników świadczących obsługę prawną w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim i koreańskim. Nasze biura znajdują się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu
i Wrocławiu.

		

Klientom doradzamy w następujących dziedzinach: bankowość i finansowanie
projektów, compliance, dochodzenie trudnych wierzytelności, doradztwo dla
klientów indywidualnych, fuzje i przejęcia, infrastruktura, Instytucje finansowe,
kontrakty w obrocie profesjonalnym, life science, nieruchomości i inwestycje
budowlane, nowe technologie, obsługa klientów z sektora rolnictwa, obsługa
korporacyjna, ochrona danych osobowych, ochrona zdrowia, outsourcing, podatki, pomoc publiczna, postępowania sądowe i arbitrażowe, prawo energetyczne, prawo europejskie, prawo karne, prawo konkurencji, prawo lotnicze, prawo ochrony środowiska, prawo pracy, prawo sportowe, prawo upadłościowe,
private equity, reprywatyzacja, restrukturyzacja, rynki kapitałowe, sprzedaż detaliczna i sieci sprzedaży, transport, ubezpieczenia, usługi płatnicze, własność
intelektualna, zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne.

		

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników
i przedsiębiorców (www.codozasady.pl), firmowego Rocznika, a także publikacji
z serii „Prawo w praktyce”. Jesteśmy też wydawcą aplikacji o tematyce prawnej
na urządzenia mobilne (Wardyński+).

		

Więcej informacji: www.wardynski.com.pl

PARTNER TECHNOLOGICZNY
Unicomp-WZA - spółka specjalizująca się w projektowaniu, konstruowaniu
i obsłudze platform informatycznych dedykowanych dla realizacji wszelkiego
rodzaju głosowań, badań preferencji, opinii i odczuć zgromadzonych osób.
Od 1991 roku spółka wprowadziła na rynek rozwiązania, które znalazły zastosowanie przy realizacji informatycznych głosowań na walnych zgromadzeniach spółek prawa handlowego i innych podmiotów podejmujących decyzję
w sposób kolegialny, w badaniach fokusowych zbierających drogą informatyczną dane na temat produktów wprowadzanych i istniejących na rynku,
w informatycznych badaniach zjawisk i reakcji zachodzących w określonych
grupach społecznych pod wpływem określonych bodźców oraz w kilkuset systemach informatycznych badających poziom wiedzy określonych grup społecznych. Spółka dysponuje jedną z największych w kraju baz sprzętowych do
przeprowadzania tego typu głosowań i badań, jak również korzysta na co dzień
z wiedzy największej grupy specjalistów posiadających unikalne i wieloletnie
doświadczenie w tych dziedzinach. Rokrocznie specjaliści, systemy informatyczne i platformy sprzętowe Unicomp-WZA obsługują ponad tysiąc różnych
przedsięwzięć przedmiotem których jest głosowanie lub zebranie preferencji
i opinii zgromadzonych o różnej skali organizacji, od prostych po bardzo
skomplikowane kolekcjonujące jednocześnie dane od bardzo licznych grup
respondentów.
Więcej informacji: www.unicomp-wza.pl

