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Program V Forum Sporów Korporacyjnych

13:00 - 13:15    REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I KAWA POWITALNA

13:15 - 13:30     OTWARCIE FORUM
Prof. Katarzyna Bilewska, Partner, Dentons
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni 
Danuta Pajewska, Radca Prawny, Partner, Wardyński i Wspólnicy
Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 

13:30 - 14:15     DEBATA I: Czy polskim spółkom publicznym grożą pozwy zbiorowe akcjonariuszy?
 ■ Możliwe przesłanki: nierzetelność publikowanych informacji, szkody wynikające  

z insider trading, sprzeciwy wobec połączeń, odpowiedzialność prospektowa
 ■ Polskie regulacje i kierunek orzecznictwa SN (rozszerzenie zakresu stosowania ustawy)
 ■ Ryzyka dla spółek i ich władz oraz możliwości ich minimalizacji
 ■ Przygotowanie do obrony przed pozwem zbiorowym - sygnały ostrzegawcze mechanizmy 

kontroli wewnętrznej, szybkość reagowania, profesjonalna pomoc prawna

 Prowadzący:
 Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy:
 Anna Krysiak, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
 Patrick Radzimierski, Partner, Dentons
 Kinga Ziemnicka, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

14:15 - 15:00    DEBATA II: Rola rady nadzorczej a informacje o spółce
 ■ Dostęp do informacji a możliwość przekazywania ich akcjonariuszom  

(w tym Skarbowi Państwa) 
 ■ Dostęp do informacji w ramach grup kapitałowych 
 ■ Funkcjonowanie członków Rady Nadzorczej jako reprezentantów akcjonariuszy 

mniejszościowych
 ■ Odpowiedzialność związana z obiegiem informacji w spółce w kontekście regulacji MAR         

Prowadzący:
Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Prof. Aleksander Chłopecki, Of Counsel, Dentons      
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni 
Danuta Pajewska, Radca Prawny, Partner, Wardyński i Wspólnicy
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15:00 - 15:15    PRZERWA KAWOWA 

15:15 - 16:00    DEBATA III: Ochrona przed niekorzystnymi transakcjami spółki  
 z podmiotami powiązanymi 

 ■ Dostęp akcjonariuszy do informacji na temat spółki i transakcji dokonywanych  
z jej udziałem

 ■ Ograniczenia dotyczące transakcji pomiędzy spółką a jej podmiotami powiązanymi 
 ■ Odpowiedzialność członków władz spółki wobec samej spółki i wobec akcjonariuszy  

- rozwiązania krajowe i zagraniczne 
 ■ Roszczenia wynikające ze szkody pośredniej - spadek wartości akcji na skutek  

niekorzystnych rozporządzeń majątkiem spółki      

Prowadzący:
Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Paweł Grabowski, Partner, Dentons 
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni 
Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy       

16:00 - 16:45   DEBATA IV: Procedura restrukturyzacyjna na podstawie nowego prawa  
 restrukturyzacyjnego

 ■ Optyka potrzeby zarządu a rady co do konieczności wszczęcia procedury  
restrukturyzacyjnej 

 ■ Kwestia sporów odnośnie przedmiotu i procedury restrukturyzacji  
(wejście w procedurę drugiej szansy) 

 ■ Problem wykonywania zasady zwiększonej aktywności wierzycieli w procedurze  
restrukturyzacyjnej versus prawa właścicielskie

Prowadzący:
Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Prof. Michał Królikowski, Associate Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy  
- Adwokaci i Radcowie Prawni        
Krzysztof Libiszewski, Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy       
Anna Maria Pukszto, Partner, Dentons              

16:45 - 17:15      LUNCH
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Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa organizacja dbająca o roz-
wój 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 gospo-
darki 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 emiten-
tów, do której przynależność jest dobrowolna. Członkami Zwyczajnymi Stowa-
rzyszenia 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, reprezentu-
jących 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

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest wiodącą giełdą instrumen-
tów finansowych wśród krajów Europy rozwijającej się (Emerging Markets Euro-
pe; EME) oraz w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (Central and Eastern 
Europe; CEE)2 oraz jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Na 
prowadzonych przez GPW rynkach notowane są akcje i obligacje blisko tysiąca 
krajowych i zagranicznych emitentów. Oferta Giełdy obejmuje także obrót in-
strumentami pochodnymi, produktami strukturyzowanymi i sprzedaż danych 
rynkowych. Blisko 25 lat doświadczeń, wysokie bezpieczeństwo obrotu, nieza-
wodność operacyjna oraz szeroka gama produktów czynią z GPW jedną z najle-
piej rozpoznawalnych w świecie polskich instytucji finansowych. 

Kapitalizacja spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku GPW wyniosła 
na koniec 2014 r. 139,1 mld EUR. Pod tym względem, w regionach CEE i EME, 
GPW ustępuje tylko rynkom w Turcji i w Rosji, ale z kolei jest trzykrotnie większa 
niż giełda grecka oraz ponad sześciokrotnie większa niż giełda w Pradze. Równo-
cześnie kapitalizacja GPW na koniec 2014 r. była wyższa od łącznej kapitalizacji 
giełd skupionych w holdingu CEESEG3 o 15,1%.

Pod względem liczby notowanych spółek (krajowych i zagranicznych) GPW jest lide-
rem w regionie CEE i wśród rynków Europy rozwijającej się. Na koniec 2014 r. na Głów-
nym Rynku GPW było notowanych 471 emitentów, a na rynku NewConnect – 431.

Więcej informacji: www.gpw.pl
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Dentons to globalna firma prawnicza, której celem jest zapewnianie przewagi 
konkurencyjnej dla klientów na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie. 
Będąc jedną z 20 firm na Indeksie Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2014, 
Dentons rzuca wyzwanie istniejącym standardom obsługi prawnej, oferując 
innowacyjność i bezkompromisową jakość doradztwa.  

Do dyspozycji klientów Dentons jest 3 tys. prawników i specjalistów w ponad 80 
biurach zlokalizowanych w ponad 50 krajach. Czerpiąc z dziedzictwa i doświad-
czeń prawniczych sięgających roku 1742 oraz bazując na atutach naszych firm 
założycielskich, tj. Salans, Fraser Milner Casgrain (FMC), SNR Denton i McKenna 
Long & Aldridge, Dentons działa na rzecz klientów lokalnych, regionalnych i glo-
balnych, prywatnych i publicznych. 

Więcej informacji: www.dentons.com

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni 
prowadzi praktykę w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego. Kancela-
ria liczy ponad 30 doświadczonych i tytułowanych prawników. Zdobyte doświad-
czenie prawnicze oraz stosowany wektor biznesowego podejścia do transakcji 
na rynku kapitałowym umożliwiają nam wypracowywanie rozwiązań komplek-
sowych, bezpiecznych oraz wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Klientów. 
Specjalistyczna wiedza oraz zindywidualizowane podejście do każdej sprawy 
sprawiają, że liczni przedsiębiorcy obdarzają nas zaufaniem. Od 2014 roku 
poszerzyliśmy zakres praktyki o obszar odpowiedzialności indywidulanej zwią-
zanej z podejmowanym ryzykiem gospodarczym, powierzając tę praktykę  
prof. M. Królikowskiemu.

Wedle rankingów „Gazety Giełdy Parkiet” zajmujemy od 2007 r. czołowe miejsca  
w zakresie liczby IPO przeprowadzanych w Polsce. W rankingach Deal Watch znaj-
dujemy się w ścisłej czołówce doradców zajmujących się transakcjami fuzji i przejęć.

Międzynarodowe rankingi firm prawniczych - „Chambers Europe”, „Legal 500” 
czy „ILFR 1000” - wymieniają nas wśród czołowych kancelarii prawa gospodar-
czego  rynku polskiego, zwłaszcza w obszarze capital markets i transakcji na 
equity. Chambers & Partners wskazuje partnerów Kancelarii: prof. M. Wierz-
bowskiego i mec. M. Marczuka jako liderów obszaru rynków kapitałowych.

Uczestniczymy w dorobku tworzenia doktryny prawa jako autorzy artykułów 
prawnych, glos czy komentarzy. Współpracowaliśmy - między innymi - przy 
dwóch wydaniach najobszerniejszego na rynku „Komentarza do prawa rynku 
kapitałowego”. Wydawnictwo CH Beck 2012 i 2014, jak też świeżego „Komenta-
rza do Ustawy o  Obligacjach”, Wydawnictwo CH Beck 2015. Obie pozycje pod 
red. prof. M. Wierzbowskiego.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przyznała Kancelarii tytuły Firma 
Partnerska GPW dla MSP oraz Lider Rynku Pierwotnego.

Jesteśmy rokrocznie wysoko klasyfikowana w Rankingu Kancelarii Prawniczych 
„Rzeczpospolitej”, jak również w rankingach Forbes. 

Więcej informacji: www.wierzbowski.com
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Partner Technologiczny

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy została założona w 1988 roku. Czerpiemy  
z najlepszych tradycji kancelarii adwokackich w Polsce. Skupiamy się na bizneso-
wych potrzebach naszych klientów, pomagając im znaleźć skuteczne i praktycz-
ne rozwiązanie najtrudniejszych problemów prawnych. 

Firma jest szczególnie ceniona przez klientów i konkurencję za swoje usługi w dzie-
dzinie sporów, transakcji, własności intelektualnej, nieruchomości i reprywatyzacji. 

Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników świadczących obsługę prawną w ję-
zyku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, cze-
skim 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, po-
datki, pomoc publiczna, postępowania sądowe i arbitrażowe, prawo energetycz-
ne, 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 intelektu-
alna, zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne.

Więcej informacji: www.wardynski.com.pl

Unicomp-WZA - spółka specjalizująca się w projektowaniu, konstruowaniu i ob-
słudze platform informatycznych dedykowanych dla realizacji wszelkiego rodza-
ju 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 ko-
legialny, 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 informatycz-
nych badających poziom wiedzy określonych grup społecznych. Spółka dyspo-
nuje 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 sprzęto-
we 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 jedno-
cześnie dane od bardzo licznych grup respondentów.

Więcej informacji: www.unicomp-wza.pl


