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5 czerwca 2019  \  DZIEŃ I (ŚRODA)

10:30 – 11:30   Rejestracja gości i powitalna kawa

11:30 - 11:40   Oficjalne otwarcie Kongresu

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11:40 - 13:10   BLOK I: Obowiązki i szanse wynikające z nowych regulacji

 Nowe obowiązki wynikające z dyrektywy o prawach akcjonariuszy

 › Zakres polityki wynagrodzeń
 › Zakres sprawozdania Rady Nadzorczej z uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wynagrodzeń Zarządu
 › Zakres raportowania i publikacji wynagrodzeń zarządów na stronie internetowej spółki

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 Dr Karol Raźniewski, Associate Partner, EY Polska

 Regulacje RODO a komunikacja z inwestorami

 › Jakie zdarzenia należy publikować w raportach 
 › Zgłoszenie incydentu - droga od IOD do przedstawiciela RI
 › Podstawowe kroki do utrzymania zgodności z RODO

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 Daria Worgut-Jagnieża, Lead Data Privacy Specialist, Audytel

 Jak zgodnie z prawem spółka będzie mogła identyfikować akcjonariuszy

 › Procedura
 › Koszty zebrania informacji
 › Korzyści dla spółki

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 Leszek Kołakowski, Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu , Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

 Identyfikacja akcjonariuszy – case study

 › Jak zidentyfikować akcjonariuszy
 › Jakie korzyści można odnieść z ich identyfikacji
 › Programy lojalnościowe dla akcjonariuszy

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Michał Perlik, Dyrektor Biura Projektów Strategicznych, Polski Koncern Naftowy ORLEN 

13:10 – 14:10   Lunch

PROgRaM KOnfeRencJI
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14:10 – 15:40   BLOK II: Zmiany na rynku kapitałowym

 Program wsparcia pokrycia analitycznego

 › Cele projektu GPW
 › Zasady kwalifikacji spółek
 › Zakres opracowywanych analiz 

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 Michał Kobza, Dyrektor Działu Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 Finansowanie dłużne w nowych okolicznościach

 › Zmiany regulacyjne
 › Zmiany rynkowe
 › Nowe rozwiązania

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 Sebastian Rudnicki, Radca Prawny, Partner, Rudnicki & Korolczuk Law Firm

 Wdrażanie PPK z korzyścią dla spółki i pracowników

 › Procedura wyboru i wdrażania PPK
 › Jakie elementy oceny są ważne dla spółki i dla pracowników 
 › Koszty związane z PPK

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 Łukasz Kwiecień, Wiceprezes Zarządu, PKO TFI

 Nowoczesne formy komunikacji i współpracy

 › Proces adopcji nowych technologii – jak efektywnie wprowadzać nowe technologie
 › Nowe możliwości technologiczne w interaktywnej wizualizacji danych – zwiększenie jakości raportowania
 › Przykłady praktyczne z różnych branż

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 Piotr Paszczyk, Prezes Zarządu, APN Promise 

15:40 – 16:10   przerwa kawowa

PROgRaM KOnfeRencJI
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16:10 - 17:40   BLOK III: Zmiany dotyczące raportowania spółek

 Formy certyfikacji działań w zakresie objętym raportowaniem niefinansowym

 › Certyfikacja odpowiedzialności społecznej w spółkach
 › B-Corp i inne systemy certyfikacji odpowiedzialności społecznej
 › Droga Benefit Systems do osiągnięcia certyfikatu - i co dalej?

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Rafał Mikołajczyk, Wicedyrektor ds. Komunikacji i CSR,  Benefit Systems 

 Jak policzyć emisje gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości

 › Czym są bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych?
 › Jak przeanalizować łańcuch wartości spółki i pozyskać z niego informacje o emisjach?
 › Które dane muszą być dokładne, a które i w jakim stopniu można oszacować?

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 Michał Stalmach, Starszy Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju, Bureau Veritas Polska
 Justyna Wysocka-golec, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju, Bureau Veritas Polska

 Jak stworzyć i zaraportować strategię zrównoważonego rozwoju zgodną z wytycznymi KE 
 i użyteczną dla inwestorów

 › Zakres i horyzont czasowy strategii zrównoważonego rozwoju
 › Cele spółki a cele zrównoważonego rozwoju (SDGs) oraz zewnętrzne polityki krajowe i międzynarodowe
 › Cechy solidnej strategii zrównoważonego rozwoju

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 Justyna Biernacka, Sustainability Managing Partner, MATERIALITY

 Nowoczesny serwis IR

 › Czy można dostać więcej za mniej
 › Konflikt regulacji i technologii
 › Elastyczność, bezpieczeństwo, efektywność

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 Marek Woźniak,Prezes Zarządu, netPR.pl

17:40 – 18:10   przerwa kawowa

18:10 – 19:15   Symulacja sporządzania i publikacji raportu rocznego Zwykłej Spółki Sa

 › Typowe problemy na poszczególnych etapach sporządzania raportu
 › Zapewnienie poufności procesu
 › Identyfikacja finansowej informacji poufnej

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 Mariola golec, Członek Zarządu, PRK Doradztwo Giełdowe  
 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 edmund Kozak, Prezes Zarządu, PRK Doradztwo Giełdowe

20:00   Wieczorna gala Złota Strona emitenta

 › Ceremonia wręczenia statuetek laureatom Konkursu ZSE XII
 › Uroczysta kolacja
 › Zabawa przy muzyce
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6 czerwca 2019  \  DZIEŃ II (CZWARTEK)

7:30 – 8:30   Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)

9:00 - 10:30   I tura warsztatów tematycznych

10:30 - 11:00   przerwa kawowa

11:00 - 12:30   II tura warsztatów tematycznych:

 grupa I:  Sposoby i cele identyfikacji akcjonariuszy  
 grupa II: Finansowanie za pomocą obligacji – czy warto?  
 grupa III: Business intelligence w praktyce – warsztaty tworzenia nowoczesnych raportów  
 z wykorzystaniem Power BI 
 grupa IV: Zarządzanie finansową informacją poufną 
 grupa V: Wybrane rodzaje trudnych informacji poufnych 
 grupa VI: Przygotowanie spółki do zasad sustainable finance 

12:30 - 13:30   Lunch

13:30 - 14:30   Zmiany regulacyjne i ich konsekwencje dla spółek

 › Rozporządzenie w sprawie sustainable finance a dostęp do finansowania
 › Co zmieni się w wytycznych Komisji Europejskiej i czego oczekuje od spółek ESMA
 › Najważniejsze wyzwania i korzyści wynikające z raportowania w formacie iXBRL

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 Magdalena Raczek-Kołodyńska,Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
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 Damian Bednarczyk
Aplikant Radcowski, Rudnicki & Korolczuk Law Firm

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Swoje doświadczenie zdobywał 
w kancelariach prawnych w Lublinie i Warszawie zajmujących się sprawami cywilnymi oraz 
gospodarczymi, obejmującymi świadczenie usług na rzecz klientów indywidualnych i korporacyjnych. 
Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej obejmuje współpracę przy sprawach cywilnych, 
gospodarczych i administracyjnych na każdym etapie postępowania. Ponadto na polu zawodowym 
zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności spółek kapitałowych 
w zakresie m.in. wypełniania obowiązków informacyjnych, przygotowywania walnych zgromadzeń oraz 
prowadzenia procesów inwestycyjnych i sporządzania umów optymalnie zabezpieczających interesy 
klienta. Jego zainteresowania ogniskują się na prawie cywilnym, administracyjnym oraz gospodarczym 
ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych.

 Justyna Biernacka
Sustainability Managing Partner, MATERIALITY

Specjalizuje się we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju w działalności biznesowej, 
samorządowej i społecznej. W swojej działalności czerpie z doświadczeń projektowych (uprawniona 
architekt, Certyfikowana LEED AP i Passive House Designer), budowlanych i deweloperskich (tworzyła 
strategie zarządzania sustainability oraz wdrażała innowacje z zakresu zrównoważonego budownictwa 
w projektach wiodących firm tej branży). 

Ekspertka współpracująca z Urzędem m.st. Warszawy przy projektach związanych ze zrównoważonym 
rozwojem miasta. Członkini zespołu redakcyjnego Standardu Informacji Niefinansowych (SIN). 
Doktorantka Katedry Zarządzania i Finansów SGH. W MATERIALITY zajmuje się zagadnieniami wpływu 
działalności spółek na otoczenie społeczne i środowisko oraz włączaniem aspektów zrównoważonych do 
strategii rozwoju ich biznesu.
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 Piotr Biernacki
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

Od niemal 20 lat zajmuje się komunikacją na rynku kapitałowym. Specjalizuje się w tworzeniu 
i zarządzaniu strategiami komunikacji spółek giełdowych. Prowadził komunikację oraz doradzał setce 
spółek notowanych na GPW, Euronext  i OMX. Autor  i koordynator licznych badań dotyczących relacji 
inwestorskich oraz współtwórca regulacji środowiskowych polskiego rynku kapitałowego.

Od 2015 roku prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania, pozarządowej organizacji, której 
celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych 
i finansowych.

Wykładowca i trener, przeprowadził niemal dwieście szkoleń dla zarządów i kadry menedżerskiej spółek. 
Członek Kapituły konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów 
Giełdowych. Wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Autor publikujący na łamach Gazety Giełdy Parkiet, Manager MBA i kwartalnika Akcjonariusz,  
aktywny komentator polskiego rynku kapitałowego na Twitterze @piotrbiernacki.

Specjalizuje się także w tematyce presentation design  i wykorzystywaniu grafiki w komunikacji 
finansowej. Założyciel IDEAcraft, firmy doradczej działającej w obszarze strategii, sustainability 
i information design.

 Klaudia Brzezińska 
Aplikant Adwokacki, Kancelaria Prof. Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, z wyróżnieniem i oceną celującą ukończyła Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na 
prawie rynków kapitałowych oraz prawie handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa 
spółek. Specjalizuje się w przygotowywaniu publicznych i prywatnych ofert papierów wartościowych, 
doradztwie w transakcjach fuzji i przejęć, wypełnianiu przez spółki giełdowe obowiązków informacyjnych 
oraz w obsłudze prawnej spółek z zakresu spraw korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała 
od początkowych lat studiów w kancelariach prawnych oraz w dziale prawnym spółki giełdowej 
obecnej na rynkach światowych. Jest współautorką trzeciego wydania komentarza do prawa rynku 
kapitałowego pod red. M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego i P. Wajdy (CH Beck 2018) oraz drugiego 
wydania komentarza do ustawy o obligacjach (CH Beck 2019).
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 Maja gawrońska
IR Manager, ALTO

Maja jest menedżerem odpowiedzialnym w ALTO za zagadnienia związane z relacjami inwestorskimi 
spółek publicznych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie obsługi spółek publicznych 
pod kątem szeroko pojętego IR Compliance (w tym MAR i raporty okresowe), które zdobywała pracując 
w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, a następnie kierując zespołem w jednym z podmiotów 
specjalizujących się w doradztwie dla spółek publicznych w zakresie IR Compliance. Kierowała również 
zespołem IR jednej ze spółek z sektora finansowego. 

Maja uzyskała tytuł magistra na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim (specjalność 
Rachunkowość i Finanse) oraz tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego 
(kierunek Prawo).

 Mariola golec
Członek Zarządu, PRK Doradztwo Giełdowe

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Obowiązków Informacyjnych w PRK Doradztwo Giełdowe Sp. z o.o. – firmie 
specjalizującej się w doradztwie na rzecz spółek notowanych na rynku regulowanym w obszarze raportowania 
i obowiązków informacyjnych. Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz ponad 30 spółek giełdowych, 
w tym spółek z WIG20. 

Z rynkiem kapitałowym związana od 2008 roku. W latach 2011-2019 wyspecjalizowała się w obszarze 
obowiązków informacyjnych pracując w jednym z podmiotów doradczych w Dziale Obowiązków 
Informacyjnych na stanowisku m.in. Dyrektora Działu, a także pełniąc funkcję Prokurenta spółki. W latach 
2016-2018 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce publicznej IndygoTech Minerals S.A. Wcześniej 
pracowała m.in. w PKO Banku Polskim S.A. oraz w Domu Inwestycyjnym BRE Banku. W latach 2009-
2013 w ramach Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) Wiceprzewodnicząca Rady Oddziału SII 
w Lublinie, następnie w Warszawie. W latach 2013-2014 ekspert merytoryczny na rzecz Ministerstwa Skarbu 
Państwa w cyklu szkoleń on-line dotyczących inwestowania na giełdzie. 

Prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów 
Giełdowych. Autorka kilkunastu publikacji naukowych związanych z różnymi aspektami inwestycji giełdowych 
i rynków kapitałowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu na uczelni wyższej zajęć dydaktycznych 
dla studentów z zakresu makroekonomii oraz planowania finansowego przedsiębiorstw. Ukończyła studia 
magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunkach: Ekonomia oraz Finanse 
i Rachunkowość oraz Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Zrealizowała 
studia doktoranckie na kierunku Ekonomia w Zakładzie Finansowania Podmiotów Gospodarczych 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych 
spółek Skarbu Państwa.
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 Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie ordynował 
współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej 
był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa 
Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Były pracownik Katedry Finansów 
Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziały Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu 
publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków 
kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja 
rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych 
(EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy 
nadzoru nad rynkiem kapitałowym – IOSCO.

 Michał Kobza
Dyrektor Działu Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Z  Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie związany od 2008 roku, gdzie pracował w działach 
analitycznych, strategii   i rozwoju biznesu. Prowadził wiele projektów związanych z rozwojem oferty 
produktowej GPW oraz poszerzaniem bazy inwestorów. Pełnił funkcje m.in. Członka Management 
Committee Federacji Giełd Europejskich (FESE) oraz członka Rady Nadzorczej GPW Benchmark. Swoje 
wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał zagranicą w obszarze funduszy hedgingowych, jest 
posiadaczem tytułu Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). 

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz podyplomowych 
studiów Zarządzania Zasobami IT na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 
Warszawskiej. Był słuchaczem International Institute for Securities Market Development, 
zorganizowanego przez US Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie. 

 Leszek Kołakowski
Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z rynkiem kapitałowym związany od 1996 r. Od 
lutego 2019 r. w KDPW kieruje Biurem Rozwoju Biznesu, wcześniej pełnił funkcje Zastępcy Dyrektora 
Działu Strategii i Rozwoju Biznesu. 

Od ponad 15 lat zaangażowany w działania związane ze dostosowaniem polskiego rynku kapitałowego 
do międzynarodowych standardów i praktyki rynkowej, m.in. poprzez pracę w krajowych 
i międzynarodowych stowarzyszeniach i grupach roboczych (w tym Securities Market Practice Group, 
European Central Securities Depositories Association, European Market Implementation Group). 
W KDPW odpowiedzialny m.in. za prace związane z dostosowaniem do wymogów prawa unijnego, 
w tym do przepisów MiFID, EMIR, CSDR oraz SRD.
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 edmund Kozak
Prezes Zarządu, PRK Doradztwo Giełdowe 

Pełni ponadto funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Aplisens S.A. – spółki notowanej na rynku 
podstawowym GPW oraz Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego Navigator S.A. 

Od 1996 roku związany z rynkiem kapitałowym. W latach 1996-2001 w EASTBROKERS Warszawski Dom 
Maklerski SA (późniejsza nazwa - Global Capital Partners Poland SA), gdzie pełnił m.in. funkcje: Dyrektora 
Finansowego - Prokurenta i Kierownika Działu Analiz i Emisji. W latach 2002-2005 Dyrektor Biura 
i Dyrektor ds. Projektów Izby Domów Maklerskich. W latach 2004-2005 Doradca Zarządu w Zakładach 
Tworzyw Sztucznych Gamrat SA. 

Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik SA (2005-
2006).  W latach 2004-2006 zasiadał w Radzie Nadzorczej Ciech SA - Sekretarz Rady, przewodniczący 
jej Komitetu Audytowego. W latach 2005-2018 Wiceprezes Zarządu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. 

Z wykształcenia chemik – Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1986-1996 
pracownik naukowy Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Doktor w specjalności agrofizyka. W roku 
1997 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, w 1996 – tytuł specjalisty ewidencji papierów 
wartościowych. W 2004 r. ukończył studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej 
(program realizowany we współpracy z London Business School, HEC Paris Graduate Business School 
i Norwegian School of Economics and Business Administration).

 Łukasz Kwiecień
Wiceprezes Zarządu, PKO TFI

Od 2002 r. do 2005 r. był m.in. Doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Głównym Specjalistą 
w Departamencie Komunikacji Społecznej NBP. Jeszcze wcześniej związany był z mediami - m.in. 
jako redaktor naczelny gazety Giełdy „Parkietu” (i członek zarządu Parkiet Media SA) oraz „Gazety 
Bankowej”. Był również szefem działu bankowego w dzienniku „Prawo i Gospodarka”, dziennikarzem 
i komentatorem giełdowym w krakowskiej redakcji „Dziennika Polskiego”. W latach 2005-2011 był 
Dyrektorem Komunikacji Inwestycyjnej w Pioneer Pekao Investment Management S.A. W latach 2012 - 
2016 Wiceprezes Zarządu TFI PZU SA (czasowo także - PZU Asset Management), gdzie odpowiedzialny 
był za produkty, sprzedaż ale także za marketing i promocję oraz współpracę TFI w ramach Grupy PZU 
w tych obszarach. Jednocześnie - Dyrektor Sprzedaży Inwestycji w PZU SA i PZU Życie SA. W latach 2016-
2017 - Dyrektor Departamentu Sprzedaży BPS TFI, odpowiedzialny za produkty, marketing i sprzedaż. 
Od 2017 r. Wiceprezes Zarządu PKO TFI, odpowiedzialny za Pion Sprzedaży.

Przez wiele lat - analityk i komentator giełdowy serwisów internetowych. Członek wspierający Związek 
Maklerów i Doradców. Członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Absolwent Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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 Rafał Mikołajczyk 
Wicedyrektor ds. Komunikacji i CSR, Benefit Systems

W spółce od 5 lat, odpowiedzialny za komunikację wewnętrzną, budowanie zaangażowania oraz 
projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wcześniej pracował w Provident Polska 
SA, gdzie zajmował się komunikacją operacyjną, projektami z zakresu komunikacji wewnętrznej oraz 
tłumaczeniami.

Z zawodu tłumacz i lektor języków obcych, zawsze fascynował się wpływem języka na zachowanie się 
jego użytkowników. Absolwent CSR-owego programu SIMP Northern Europe oraz Strategic Leadership 
Academy przy ICAN Institute, członek zarządu Fundacji Benefit Systems.

 Piotr Paszczyk
Prezes Zarządu, APN Promise

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim. Związany ze 
spółką APN Promise od początków jej istnienia. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży IT, gdzie 
buduje rozwiązania w oparciu o oprogramowanie i sprzęt znanych i sprawdzonych producentów oraz 
usługi własne.

Od roku 1992 Dyrektor Sprzedaży w APN Promise, od roku 1998 Członek Zarządu, natomiast od roku 2008 
Prezes APN Promise.

Obecnie zarządza całą Grupą APN Promise, w skład której wchodzą takie firmy jak APN Promise, Sevenet, 
RET-ALL, Alterkom, CloudTeam czy Supremo.

 Michał Perlik
Dyrektor Biura Projektów Strategicznych, Polski Koncern Naftowy ORLEN

Manager z ponad 17 letnim doświadczeniem w obszarach finansów, strategii, fuzji i przejęć oraz relacji 
inwestorskich. W latach 2002-2008 kierował zespołami relacji inwestorskich w Grupie PZU i ING 
Banku Śląskim. W 2008 roku dołączył do Grupy Pelion, gdzie od 2010 do 2015 zajmował stanowisko 
Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Rozwoju Biznesu w ramach holdingu CEPD NV, odpowiedzialnego 
za zarządzanie segmentem detalicznym grupy (Apteki DOZ, Drogerie Natura, Apteki Gintarine Vaistine, 
Apteki Norfos Vaistine, Apteki DOZ UK).  

W latach 2015-2016 Dyrektor Biura Kontrolingu i Relacji Inwestorskich w PKO Banku Hipotecznym. 
W latach 2016-2018 Wiceprezes ds. Finansów w Aptekach Cosmedica. Od 2018 roku związany 
z Grupą ORLEN, gdzie pierwotnie w ramach Biura Relacji Inwestorskich koordynował projekt związany 
z wdrożeniem programu dla akcjonariuszy indywidualnych „Orlen w Portfelu”, a od lutego 2019 roku 
pełni funkcję Dyrektora Biura Projektów Strategicznych.

Michał Perlik jest absolwentem wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. 
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 Magdalena Raczek-Kołodyńska
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego 
oraz London School of Public Relations. Studiowała również w Johannes Gutenberg-Universität  
w Mainz.

Od 2008 roku związana ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Od 2011 roku zajmuje się w SEG 
m.in. tematem raportowania niefinansowego. W latach 2012-2016 współtworzyła projekt „Analiza 
ESG spółek w Polsce”. W latach 2011-13 członek Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji, 
działającej w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. W latach 2012-
2013 Członek Rady Ekspertów w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu. Współautorka 
publikacji oraz artykułów na temat komunikacji korporacyjnej on-line spółek giełdowych oraz 
społecznej odpowiedzialności biznesu m.in: „Strona www jako element komunikacji spółki giełdowej  
z uczestnikami rynku kapitałowego” (2009), „Wpływ Konkursu Złota Strona Emitenta na komunikację 
spółki notowanej z otoczeniem” (2010), „Strony internetowe spółek giełdowych - analiza jakości witryn 
internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta” (2011).

 Stanisław Radowicki
Managing Associate, Kancelaria Prof. Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Uzyskał dyplom The Center for American Law Studies of the University of Florida Levin College of Law 
and Warsaw University Faculty of Law and Administration. Jego zainteresowania zawodowe skupiają 
się na prawie i postępowaniu administracyjnym – w szczególności na prawie farmaceutycznym, przede 
wszystkim badań klinicznych – oraz na prawie nowych technologii, w tym związanych z ochroną 
własności intelektualnej. 

Mecenas Radowicki jest specjalistą w zakresie regulacji prawnych prowadzenia działalności gospodarczej 
związanej z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 
i technologią o przeznaczeniu wojskowym. Brał udział w wielu projektach i transakcjach mających 
wymiar międzynarodowy, doradzał Klientom zarówno polskim, jak i zagranicznym. 

Mecenas Radowicki ma znaczące doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych 
i sądowoadministracyjnych (w tym przed prezesami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Prezesem 
UOKiK) oraz procesowe z zakresu spraw karnych i cywilnych.

 dr Karol Raźniewski
Associate Partner, EY Polska

Associate Partner odpowiedzialny w EY Polska za usługi typu workforce advisory. Od 15 lat doradza 
polskim i międzynarodowym firmom w zakresie polityk wynagrodzeń, rekrutacji, kompetencji, mobilności 
pracowników i ich opodatkowania. Od blisko 10 lat pracuje z sektorem finansowym w obszarze regulacji 
HR typu Solvency, UCITS, CRD. Licencjonowany doradca podatkowy.
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 Jakub Rowicki
Aplikant Adwokacki, Rudnicki & Korolczuk Law Firm

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończył 
kierunki Prawo oraz Stosunki Międzynarodowe, jak również absolwent Studiów Podyplomowych Prawa 
i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Dołączył do zespołu kancelarii Rudnicki Korolczuk Law Firm w 2015 roku, a wcześniej zdobywał 
doświadczenie zawodowe w wiodących warszawskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w prawie 
spółek handlowych, prawie fuzji i przejęć, jak również prawie rynku kapitałowego. Jego doświadczenie 
obejmuje w szczególności bieżącą obsługę spółek kapitałowych w zakresie prawa korporacyjnego, 
doradztwo w procesach publicznych oraz prywatnych emisji papierów wartościowych, obsługę prawną 
transakcji i operacji na papierach wartościowych, doradztwo w procesach połączeń, przejęć i przekształceń 
spółek kapitałowych, a także bieżącą obsługę prawną funduszy inwestycyjnych.

 dr Joanna Róg-Dyrda
Senior Associate, Radca Prawny, Kancelaria Prof. Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Doktor nauk prawnych, wykładowca na WPiA UW. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskała dyplom The Center for American Law 
Studies of the University of Florida Levin College of Law and Warsaw University Faculty of Law and 
Administration. Na podstawie pracy „Nadzór administracji państwowej nad obrotem pierwotnym 
akcjami” obronionej z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
uzyskała stopień doktora nauk prawnych. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa 
handlowego i administracyjnego prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków 
kapitałowych i zagadnień korporacyjnych. 

Dr Joanna Róg-Dyrda ma doświadczenie w przygotowaniu ofert prywatnych i publicznych akcji, emisjach 
obligacji, transakcjach M&A, bieżącym doradztwie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych. 
Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji, w szczególności przed KNF. 

Jest autorką i współautorką wielu publikacji, m.in. komentarza do MAR pod red. M. Wierzbowskiego (CH 
Beck 2016), komentarza do prawa rynków kapitałowych pod red. M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego 
i P. Wajdy (CH Beck 2014 i 2018), komentarza do ustawy o obligacjach pod red. M. Wierzbowskiego (CH 
Beck 2015 i 2019), a także podręczników akademickich Prawo administracyjne pod red. M. Wierzbowskiego 
i J. Jagielskiego (CH Beck 2019) oraz Prawo i postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne pod 
red. M. Wierzbowskiego (Wolters Kluwer 2019).
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 Sebastian Rudnicki 
Radca Prawny, Partner, Rudnicki & Korolczuk Law Firm 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji   Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych 
Studiów Prawa Rynku Kapitałowego UW. Uzyskał dyplom University of Cambridge – British Centre for 
English and European Legal Studies. Mec. Rudnicki w latach 2006-2015 współpracował z kancelarią Prof. 
Marek Wierzbowski i Partnerzy, ostatnio na stanowisku associate partner. Mec. Rudnicki świadczył 
usługi prawne na rzecz wiodących spółek działających na rynku polskim, w tym w szczególności takich 
jak PKN Orlen, PKP, PGE, PGNiG, EDF, ENEA czy Fortum. 

Mec. Rudnicki specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji fuzji, przejęć oraz podziałów spółek prawa 
handlowego (w tym spółek publicznych), procesów restrukturyzacyjnych oraz prywatyzacyjnych, 
a także ofert publicznych i prywatnych akcji, obligacji, warrantów subskrypcyjnych oraz innych rodzajów 
papierów wartościowych. Mec. Rudnicki przygotował kilkanaście prospektów emisyjnych oraz zapewnił 
obsługę prawną wielu ofert publicznych akcji (IPO, SPO). Mec. Rudnicki współpracował oraz współpracuje 
z większością domów maklerskich, w tym w szczególności DM PKO BP, DM Trigon, DM BZWBK, DM 
BOŚ czy DM mBanku. 

Mec. Rudnicki zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów prawa gospodarczego, a także reprezentacją 
klientów w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji. Jego zainteresowania zawodowe 
związane są z prawem spółek handlowych, prawem papierów wartościowych oraz prawem cywilnym. 
Mec. Rudnicki jest autorem kilku publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz prawa 
papierów wartościowych. 

 Mariusz Rypina
Associate Partner, Adwokat, Kancelaria Prof. Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym – 
w szczególności w prawie energetycznym, antymonopolowym i z zakresu regulacji transportu kolejowego. 
Ma również bogate doświadczenie w zagadnieniach regulacji ochrony danych osobowych, dostępu do 
informacji publicznej, a także tajemnic prawnie chronionych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu 
ww. dziedzin prawa, w tym współautorem komentarzy do ustawy o transporcie kolejowym, ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym czy komentarza do prawa rynku kapitałowego. 

Mecenas Rypina obsługiwał również wiele transakcji M&A – także w zakresie zgłoszeń zamiaru 
koncentracji przedsiębiorców. Oprócz doświadczenia w postępowaniach administracyjnych 
i sądowoadministracyjnych Mariusz Rypina ma bogate doświadczenie procesowe, obejmujące 
postępowania gospodarcze, antymonopolowe oraz z zakresu regulacji energetyki i regulacji transportu 
kolejowego.
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 Michał Stalmach 
Starszy Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju, Bureau Veritas Polska

Starszy Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska. Specjalizuje się w weryfikacji 
raportów danych niefinansowych, CSR, w tym na zgodność ich opracowania z GRI Standards oraz 
Integrated Reporting, obliczaniu śladu węglowego organizacji i produktów, a także opracowywaniu 
planów działań firm w celu zmniejszenia ich wpływu na klimat.

 Daria Worgut-Jagnieża
Lead Data Privacy Specialist, Audytel

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony danych osobowych. Zrealizowała dziesiątki 
audytów zgodności oraz projektów wdrożeniowych związanych z ochroną danych osobowych. Prowadzi 
szkolenia z zasad przetwarzania i bezpieczeństwa danych dla zarządów, Inspektorów Ochrony Danych 
oraz dedykowane dla zespołów m.in. HR, marketingu i sprzedaży. Realizuje również projekty z zakresu 
bezpieczeństwa informacji i analizy ryzyka. 

Od ponad 10 lat pełni rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji, obecnie Inspektora Ochrony Danych 
dla najważniejszych klientów Audytela, w tym w wielu międzynarodowych korporacjach m.in. z branży 
farmaceutycznej. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Europejskich Studiów 
Specjalnych w Centrum Studiów Specjalnych im. J. Monneta przy Wydziale Prawa i Administracji oraz 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Szkolenia i certyfikaty: Audytor wewnętrzny ISO 27001, 
Risk Manager ISO 31000, Risk Manager ISO 27005, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Szacowanie 
i postępowanie z ryzykiem wg wymagań normy ISO 27001.

 Marek Woźniak
Prezes Zarządu, netPR.pl

Pasjonat nowych technologii i ich wykorzystania w komunikacji i public relations. Związany z branżą 
internetu od 20 lat. Twórca netPR.pl - jednej z pierwszych w Polsce firm rozwijających technologie 
w chmurze. 

netPR.pl specjalizuje się w budowie serwisów dedykowanych relacjom inwestorskim, newsroomów, 
biur prasowych oraz witryn korporacyjnych i CSR-owych.

Technologia rozwijana przez firmę pozwala na szybkie tworzenie serwisów zawsze zgodnych 
z trendami oraz gwarantujących wysoki poziom dostępności i bezpieczeństwa. Od maja 2018 roku 
oprogramowanie netPR.pl pomaga organizacjom w praktycznym funkcjonowaniu w zgodzie z RODO. 
Do spółki należy multimedialna agencja informacyjna infoWire.pl.
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ORganIZatOR

 Stowarzyszenie emitentów giełdowych (Seg) 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

PaRtneR MeRytORycZny

 grupa Kapitałowa giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (gK gPW) prowadzi platformy 
obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią 
elektryczną i gazem ziemnym oraz określa stopy referencyjne WIBOR i WIBID. GK GPW obejmuje 
kluczowe instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce i jest największą giełdą w regionie 
Europy Środkowo – Wschodniej. W 2018 r. agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek 
kapitałowy do grona rynków rozwiniętych.

 GPW to ważne źródło pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw i samorządów w regionie, które 
przyczynia się do dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, tworzeniu nowych miejsc pracy, wspieraniu 
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej i w efekcie wzrostu zamożności 
polskiego społeczeństwa. Obecność na rynku kapitałowym przynosi przedsiębiorcom także inne 
korzyści takie jak, wzrost rozpoznawalności, wiarygodności, efektywności i przejrzystości zarządzania. 
Giełda dostarcza także finansowania dla projektów innowacyjnych i wkracza ze swoimi kompetencjami 
biznesowymi w inne sektory gospodarcze, przyczyniając się pośrednio także do ich rozwoju i zwiększania 
ich nowoczesności. Grupa Kapitałowa GPW prowadzi działalność także w zakresie edukacji, promocji 
i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego.

 Grupa Kapitałowa GPW od lat, poprzez swój dynamiczny rozwój i stabilne wyniki finansowe 
konsekwentnie i systematycznie buduje wartość dla swoich akcjonariuszy.

Więcej informacji: www.gpw.pl



www.seg.org.pl

PaRtneR InStytUcJOnaLny 

 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW)  jest centralną instytucją odpowiedzialną za 
prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami 
finansowymi w Polsce. Obrót ten jest wzorowany na światowych standardach, w tym na zasadzie 
całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest 
odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz 
w alternatywnym systemie obrotu (ASO), jak również prowadzenie centralnego depozytu papierów 
wartościowych. KDPW realizuje również szereg usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie 
dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru.

 Od listopada 2012 r. KDPW oferuje także usługę Repozytorium Transakcji. Dzięki tej usłudze wszystkie 
podmioty, będące osobami prawnymi, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
które zawierają transakcje w instrumentach pochodnych, mogą wypełnić obowiązek wynikający 
z europejskiego rozporządzenia EMIR w zakresie raportowania informacji do repozytoriów transakcji.

 Od dnia 29 listopada 2013 r. KDPW rozpoczął nadawanie kodów LEI, niezbędnych w procesie  
raportowania transakcji. Tym samym KDPW poszerzył swoją ofertę jako Agencja Numerująca, nadając 
kody LEI, obok świadczonej już usługi nadawania numerów ISIN. Repozytorium transakcji w KDPW 
(KDPW_TR) było jednym z czterech pierwszych tego typu instytucji zarejestrowanych w Europie.

 31 lipca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła Krajowemu Depozytowi Papierów  
Wartościowych na świadczenie usług w zakresie udostępniania informacji o transakcjach jako 
zatwierdzonemu mechanizmowi sprawozdawczemu (ARM – Approved Reporting Mechanism). 
Posiadając status ARM, KDPW jest uprawniony do świadczenia usługi pośrednictwa w raportowaniu 
o transakcjach w całej Unii Europejskiej.

 W skład Grupy Kapitałowej KDPW wchodzi także izba rozliczeniowa KDPW_CCP, która w kwietniu 2014 r. 
uzyskała unijną autoryzację jako trzeci kontrpartner w UE. 

Więcej informacji: www.kdpw.pl
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 audytel S.a. - Polska firma doradcza działająca na rynku od ponad 17 lat, wspierająca klientów 
biznesowych w kwestii efektywnego wykorzystania szeroko pojętej infrastruktury biznesowej. Audytel 
specjalizuje się w świadczeniu usług doradczo – analitycznych w zakresie informatyki, telekomunikacji, 
zarządzania energią, bezpieczeństwem informacji oraz doradztwem logistycznym.

 Naszym celem jest wspieranie klientów w podejmowaniu  właściwych decyzji, w celu zwiększenia 
efektywności działania oraz wdrożenia najlepszych praktyk rynkowych. Przez kilkanaście lat działalności 
zrealizowaliśmy projekty w różnych obszarach powiązanych z ochroną danych osobowych, takich jak 
wdrożenie dokumentacji systemu bezpieczeństwa zgodnych z RODO,  pełnienie funkcji IOD, zarządzanie 
ryzykiem, interoperacyjność oraz szkolenia dotyczące obowiązujących przepisów z wspomnianych 
obszarów. Do tej pory  przeprowadziliśmy kilkaset audytów zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych osobowych. 

 Wyróżnia nas niezależność, neutralność technologiczna, efektywność, a także kompleksowość usług, co 
potwierdza wiarygodność naszej marki wśród obecnych i przyszłych klientów.

 Doświadczenia:

 › ponad 14 lat świadczenia usług w zakresie danych osobowych
 › realizacja ponad 500 projektów w zakresie ochrony danych osobowych
 › dedykowane wsparcie operacyjne przy tworzeniu strategii oraz planów transformacji obszaru IT
 › przeprowadzenie ponad 350 audytów i analiz podatności dla kilkuset aplikacji i systemów 
informatycznych

 › wykonanie analiz ryzyka pod kątem naruszenia praw i wolności osób fizycznych w prowadzonych 
projektach

 › ocena ryzyka zakłócenia ciągłości świadczenia usługi kluczowej

 Więcej informacji na: www.audytel.pl

 ey to światowy lider w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz 
doradztwa transakcyjnego Naszym celem jest pomoc w osiągnięciu pełnego potencjału naszym klientom, 
naszym pracownikom, szerokiemu gronu przedsiębiorców oraz społecznościom, w których żyjemy. 
Wykorzystujemy globalne doświadczenie, aby stawić czoła wyzwaniom stojącym przed gospodarkami 
i rynkami kapitałowymi. Wierzymy także, że w każdym biznesie pracownicy są elementem zintegrowanej 
strategii biznesowej i pozwalają firmom zdobyć przewagę konkurencyjną – dlatego usługi EY People 
Advisory Services obejmują kompleksowe rozwiązania w zakresie organizacji zatrudnienia i zgodności 
z regulacjami.

Więcej informacji: www.ey.com/pl 
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 PKO towarzystwo funduszy Inwestycyjnych powołane zostało do życia w połowie 1997 r. przez PKO 
Bank Polski i szwajcarską grupę finansową Credit Suisse.

 Dziś PKO TFI zarządza środkami powierzonymi przez ponad pół miliona Klientów. Obecnie Towarzystwo 
oferuje ponad 70 różnorodnych typów funduszy i programów inwestycyjnych, dostępnych w szerokiej 
sieci dystrybucji w całej Polsce. PKO TFI zajmuje czołowe miejsce pod względem wartości zarządzanych 
aktywów na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych. Na koniec grudnia 2018 roku 
Towarzystwo zarządzało ponad 35,5 mld zł.

 PKO TFI jest nowoczesną organizacją zorientowaną na potrzeby Klientów, która nieustannie rozwija 
swoją ofertę produktów inwestycyjnych dostosowanych do oczekiwań inwestorów i trendów 
rynkowych.

 Więcej informacji na: www.pkotfi.pl

 Rudnicki Korolczuk Law firm jest nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się kancelarią prawną 
reprezentującą podmioty gospodarcze, w tym spółki publiczne i instytucje finansowe jak i klientów 
indywidualnych. Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług w sferze prawa rynku kapitałowego 
obejmujących przede wszystkim kompleksowe doradztwo prawne w zakresie przygotowywania 
ofert publicznych i prywatnych akcji, obligacji i innych papierów wartościowych oraz wprowadzanie 
i wycofywanie instrumentów finansowych do publicznego obrotu, w tym sporządzanie prospektów 
emisyjnych i memorandów informacyjnych. Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie 
w świadczeniu usług związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych spółek publicznych, 
bieżącej obsłudze korporacyjnej emitentów, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych 
oraz obsłudze procesów nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji. W zakresie świadczonych usług 
pozostaje również reprezentacja emitentów, inwestorów i członków organów w postępowaniach przed 
Komisją Nadzoru Finansowego, w relacjach z Giełdą Papierów Wartościowych i Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych oraz w sporach sądowych i arbitrażowych.

 Rudnicki Korolczuk Law Firm zapewnia również klientom profesjonalne i kompleksowe doradztwo 
w transakcjach M&A reprezentując zarówno podmioty nabywające, zbywające jak i same spółki będące 
przedmiotem transakcji oraz organizację i przeprowadzanie badań stanu prawnego (due diligence).

Więcej informacji: www.rklaw.pl
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 aPn Promise
 Mamy za sobą wiele lat doświadczeń. Działając od 1991 roku współtworzyliśmy i zmienialiśmy polski rynek 

technologiczny. Jako największy w Polsce Certyfikowany Partner Microsoft, czujemy się odpowiedzialni 
za sukces naszych klientów i partnerów, dlatego jednym z najważniejszych zadań, które przed sobą 
stawiamy, jest zrozumienie ich potrzeb.

 
 Wspieramy klientów i partnerów na każdym etapie ich kontaktu z technologią – nasza grupa ponad 

200 specjalistów, architektów IT, programistów oraz inżynierów pomaga planować zakupy licencyjno-
sprzętowe, wdraża, integruje, szkoli, zapewnia wsparcie technologiczne oraz tworzy aplikacje 
dedykowane. 

 Technologia jest dla nas naturalnym środowiskiem działania, dzięki czemu stale optymalizujemy jakość 
naszych usług oraz aplikacji. Działamy z pasją i codzienne, nawet najmniejsze potrzeby, inspirują nas do 
tworzenia nowych rozwiązań i usług. 

 
 Działalność APN Promise bazuje na 4 filarach:

 › Sprzedaży oprogramowania (m.in. Microsoft, Cisco, Fortinet czy Symantec
 › Wdrażaniu rozwiązań infrastrukturalnych, pracy grupowej oraz bezpieczeństwa
 › Tworzeniu aplikacji własnych (w tym dedykowanych)  
 › Dystrybucji oprogramowania wraz ze wsparciem dla Resellerów

 Naszymi Klientami są przedsiębiorstwa, praktycznie ze wszystkich sektorów gospodarki, administracja 
publiczna, służba zdrowia i edukacja. Mamy doświadczenia w branży: 

 › Finansowej i ubezpieczeniowej  
 › Energetycznej 
 › HandluDetalicznego 
 › Mediów i telekomunikacji  
 › Administracji Publicznej  
 › Służbie Zdrowia 

Więcej informacji: www.promise.pl 
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 Unicomp-WZa - spółka specjalizująca się w konstruowaniu, dostarczaniu i obsłudze zaawansowanych 
technologicznie, nowoczesnych platform informatycznych dedykowanych dla realizacji wszelkiego rodzaju 
głosowań, badań preferencji i opinii w zebranych gremiach. Pracownicy spółki od 1991 roku wprowadzają 
na rynek rozwiązania, które znalazły zastosowanie między innymi w realizacji informatycznych głosowań 
na walnych zgromadzeniach spółek prawa handlowego i innych gremiów podejmujących decyzję 
w sposób kolegialny, w badaniach fokusowych kolekcjonujących drogą informatyczną dane na temat 
produktów zarówno wprowadzanych jak i istniejących na rynku, w informatycznych badaniach zjawisk 
i reakcji zachodzących w określonych grupach społecznych 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 tej dziedzinie. Rokrocznie specjaliści, systemy informatyczne i platformy 
sprzętowe Unicomp-WZA obsługują ponad tysiąc różnych przedsięwzięć przedmiotem których 
jest głosowanie lub zebranie preferencji i opinii, o przeróżnej skali organizacji, od prostych po bardzo 
skomplikowane, zbierające dane od bardzo dużej liczby respondentów lub analizujące i przetwarzające 
bardzo złożone dane. Posiadając w swojej gestii bardzo dużą ilość różnych platform programowych 
i sprzętowych i bazując na bardzo dużej wiedzy i doświadczeniu swoich pracowników spółka jest w stanie 
sprostać praktycznie każdemu zleceniu i wymaganiu Klienta w swojej dziedzinie działalności. Spółka 
działa zgodnie z obowiązującymi w niej, opracowanymi na bazie wieloletnich i bogatych doświadczeń 
procedurami, unikając tym samym jakiejkolwiek przypadkowości w toku realizowanych przedsięwzięć. 

 Większość Klientów spółki to podmioty o bardzo wysokim statusie w rankingu wielkości i dynamiki 
rozwoju przedsiębiorstw co jednoznacznie daje pogląd na bardzo wysoki standard oferowanych 
i świadczonych przez Unicomp-WZA usług.

Więcej informacji: www.unicomp-wza.pl
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 aLtO - jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się firm doradczych w Polsce. W ramach jednej 
organizacji skupiamy ekspertów  z dziedziny podatków, doradztwa prawnego, inwestycyjnego  
i strategicznego, a także outsourcingu funkcji płacowo-księgowej. Rozumiemy dynamikę rynku, stale 
obserwujemy proces tworzenia  i zmiany prawa, dzięki czemu proaktywnie doradzamy i stawiamy na 
pewne rozwiązania. Dajemy rekomendacje dostosowane do Twoich potrzeb. ALTO to firma, w której 
przedsiębiorcy oraz inwestorzy mogą znaleźć wsparcie niezbędne do skutecznego działania, niezależnie 
od branży i etapu rozwoju firmy lub przedsięwzięcia. Zapewniamy doradztwo na najwyższym poziomie, 
jak i cyfrowe rozwiązania wspierające prowadzenie bieżącej działalności.

 Tworzymy szeroką sieć powiązań i relacji z zagranicznymi kancelariami i firmami doradczymi. Kontakty 
z firmami partnerskimi dają nam dostęp do ekspertyz prawnych, podatkowych i księgowych z całego 
świata. Dzięki temu doradzamy przedsiębiorcom z Polski zainteresowanym operacjami na rynku 
międzynarodowym, a także przedsiębiorcom zagranicznym, poszukującym doradztwa w zakresie prawa, 
podatków i księgowości w Polsce.

Więcej informacji: www.altoadvisory.pl

 grupa enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. 
Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii 
elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,6 
mln klientów.

 Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju). 
Grupa zatrudnia w całej Polsce  16,5 tys. pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-
energetyczny. Do Grupy należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia 
Połaniec. W ramach Grupy Enea działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym 
dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy obejmuje również energetykę 
cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

 Grupa Enea w liczbach:

 › 6,3 GW zainstalowanej mocy elektrycznej
 › 384 mln ton potencjału wydobycia 3 obszarów koncesyjnych
 › 122,8 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami
 › 16,5 tys. pracowników
 › 2,6 mln klientów

Więcej informacji: www.enea.pl
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 KgHM Polska Miedź S.a. jest firmą z ponad 50-letnią tradycją, która powstała w 1961 r. W 1991 r. 
została przekształcona w spółkę akcyjną. Od 1997 r. akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. W 2018 r. KGHM był na świecie trzecim producentem srebra i ósmym 
producentem miedzi górniczej. Wydobywa również molibden, nikiel, złoto, pallad i platynę. KGHM jest 
jedynym europejskim wytwórcą renu pochodzącego z własnych zasobów. Roczne przychody firmy to 
ponad 20 miliardów złotych.

 Polskie złoże należy do największych na świecie. Dzisiaj jest eksploatowane przez trzy kopalnie 
podziemne: „Lubin”, „Polkowice-Sieroszowice” oraz „Rudna”. Wydobywany surowiec wzbogacany jest 
w Zakładach Wzbogacania Rud, a produkcja miedzi, srebra, złota, ołowiu oraz innych metali odbywa 
się w hutach: „Głogów”, „Legnica” i „Cedynia”. Spółka posiada również zakłady w USA i Kanadzie  oraz 
wiodący oddział  Sierra Gorda w Chile. 

 Wytwarzane w KGHM miedź i srebro są wysoko cenione na całym świecie, a gwarancją ich jakości 
są certyfikaty międzynarodowych giełd towarowych. Miedź notowana jest w Londynie i Szanghaju, 
natomiast srebro posiada certyfikaty giełd w Londynie, Dubaju i Nowym Jorku.

Więcej informacji: www.kghm.com
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