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Sala NOTOWAŃ
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie,
ul. Książęca 4, piętro II

Wydarzenie jest transmitowane online
Materiał video będzie dostępny na www.segnet.org.pl
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KORPORACYJNYCH
to przede wszystkim miejsce wymiany doświadczeń
związanych z pracą w dziale prawnym spółki giełdowej,
a w szczególności umiejętnym zarządzaniem sporami
na linii akcjonariusze – rada nadzorcza – zarząd.
Uczestnicy mogą również zaktualizować swoją wiedzę
w zakresie najważniejszych obszarów dotyczących relacji
prawno-biznesowych.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?
przydatne case studies
najnowsze zmiany i regulacje prawne
szerokie grono eksperckie
networking
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10:00 - 10:25

Rejestracja i kawa powitalna

10:25 - 10:30

Otwarcie konferencji
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

10:30 - 11:15

Odpowiedzialność za przestępstwa gospodarcze i podatkowe a konflikty pomiędzy organami spółki
■■ Rozszerzenie definicji osoby pełniącej funkcję publiczną
■■ Rozszerzenie katalogu zachowań, które stanowią przestępstwo płatnej protekcji
■■ Penalizacja działań przestępczych związanych z przetargami prywatnymi i aukcjami
■■ Zaostrzenie sankcji
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Jarosław Grzegorz, Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska
Krzysztof Rudnicki, Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

11:15 - 12:00

Spory korporacyjne w świetle reformy procedury cywilnej
■■ Rygoryzm i formalizm postępowania w kontekście prawa do sądu
■■ Nowa organizacja i przebieg postępowania
■■ Ograniczenia w zakresie postępowania dowodowego
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Krzysztof Ciepliński, Adwokat, Counsel, GIDE
Michał Kacperczyk, Adwokat, Associate, GIDE

12:00 - 12:30

Przerwa kawowa

12:30 - 13:15

Spory o ochronę dóbr osobistych pomiędzy akcjonariuszami, a spółką lub jej organami
■■ Dobra osobiste osoby prawnej i środki ich ochrony
■■ Dobra osobiste członka organu osoby prawnej a dobra osobiste osoby prawnej
■■ Bezprawność działań naruszających dobra osobiste - zasady kwalifikacji
■■ Alternatywne rodzaje postępowań w wypadku naruszenia dóbr osobistych
Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Paweł Czajkowski, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy
Lena Marcinoska, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy
Anna Pompe, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

13:15 - 14:00

Zakres odpowiedzialności spółki i jej władz

■■ Możliwe spory w ramach grupy kapitałowej
■■ Odpowiedzialność za dostawców i kontrahentów
■■ Sposoby minimalizacji ryzyk
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Paweł Czajkowski, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy
Jarosław Grzegorz, Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska
Piotr Sadownik, Adwokat, Partner, GIDE
14:00 - 15:00

Lunch

PRELEGENCI

Piotr Biernacki
Wiceprezes Zarządu,
Stowarzyszenie Emitentów
Giełdowych
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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 250 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących ponad 90
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 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 UnicompWZA 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
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PARTNERZY
		 EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi
audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.
Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się
do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W
szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi zespołami,
których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób
przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla
naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.
		

EY w Polsce to ok. 4000 osób pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku,
Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług
Wspólnych.

		

Polska jest kolejnym kluczowym rynkiem na mapie świata, na którym EY zdecydował
się uruchomić swoje flagowe centrum EY wavespace. To globalna sieć centrów
innowacji i rozwoju EY, która pomaga klientom stawić czoła wyzwaniom ery
transformacji, dzięki wykorzystaniu metod planowania, testowania i wdrażania
innowacji. Na światowej mapie centrów, wavespace Warszawa wyróżnia się
kompetencjami w dziedzinie internetu rzeczy, cyberbezpieczeństwa, otwartej
innowacji i inteligentnej automatyzacji.

		

EY Polska regularnie zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia. Tylko w tym roku
otrzymał tytuł Najlepszej firmy audytorskiej 2018, Najbardziej aktywnej firmy

audytorskiej na giełdzie 2018 i Najlepszej firmy audytorskiej badającej spółki
giełdowe 2018 w Rankingu Audytorów "Rzeczpospolitej" oraz Rankingu Audytorów

Spółek Giełdowych "Parkiet". Z kolei w najnowszym Rankingu Firm Doradztwa
Podatkowego „Rzeczpospolitej" po raz kolejny EY Polska zyskał miano największej
firmy doradztwa podatkowego według przychodów. Firma jest też wieloletnim
liderem Rankingu Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej"
w kategorii spory podatkowe.
		

EY Polska angażuje się w działania na rzecz promocji przedsiębiorczości. Od 17 lat
zaprasza przedsiębiorców do startu w polskiej edycji konkursu EY Przedsiębiorca
Roku, którego zwycięzca reprezentuje Polskę na międzynarodowym finale EY World
Entrepreneur of the Year, konkurując z przedsiębiorcami z całego świata.

		

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których
każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska
spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited
by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów.

		

Więcej informacji: www.ey.com/pl
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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
dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. 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 konsekwentnie i systematycznie buduje wartość dla
swoich akcjonariuszy.
Więcej informacji: www.gpw.pl

		 Gide Loyrette Nouel jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii, która w 1991
r. otworzyła biuro w Polsce. Obecnie w warszawskim biurze kancelarii Gide pracuje
ponad 45 adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Klientami
warszawskiego biura kancelarii są między innymi instytucje finansowe, banki, firmy
ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe
w tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego. Do klientów
kancelarii należy również wiele spółek z indeksu WIG-30: KGHM, PGNIG, Grupa
Azoty, mBank, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Santander Bank, Bank ING, PGE,
Energa, Orange oraz Asseco.
		

Kancelaria Gide, założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedną z największych
międzynarodowych kancelarii prawnych. Posiada 12 biur na świecie, w których
zatrudnia ponad 550 prawników. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawną
w zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.
Więcej informacji: www.gide.com
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O KANCELARII WARDYŃSKI I WSPÓLNICY
		

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy od 1988 roku jest trwale zakorzeniona w życiu
prawniczym w Polsce. Skupiamy się na biznesowych potrzebach naszych klientów,
pomagając im znaleźć skuteczne i praktyczne rozwiązanie najtrudniejszych problemów
prawnych.

		

Dbamy o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych. Angażujemy
się w budowę obywatelskiego państwa prawa. Bierzemy udział w projektach non profit
i działaniach pro bono.

		

Nasi prawnicy są aktywnymi członkami polskich i międzynarodowych organizacji
prawniczych, dzięki czemu mają dostęp do światowego know-how i rozwijają sieć
kontaktów z najlepszymi prawnikami i kancelariami na świecie, z czego korzystają później
nasi klienci.

		

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem codozasady.pl - portalu dla
prawników i przedsiębiorców, firmowego Rocznika, bloga prawa nowych technologii
(newtech.law) oraz licznych seminariów, publikacji i opracowań.

		

Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników świadczących obsługę prawną w języku
polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, czeskim
i koreańskim.

		

Mamy biura w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.
Więcej informacji: www.wardynski.com.pl
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STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH
ul. Nowy Świat 35/5A, 00-029 Warszawa \ tel.: (22) 826 26 89 \ faks: (22) 892 90 91
e-mail: biuro@seg.org.pl \ www.seg.org.pl \ Twitter: @emitenci
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