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Program KoNgrESU

5 marca 2019  \  DZIEŃ I

10:30 - 11:30   Rejestracja gości oraz kawa powitalna

11:30 - 11:40   Otwarcie Kongresu

 Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11:40 - 13:30   BLOK I: Ryzyka prawne dla emitentów i członków ich władz

 Czy spółka publiczna może popełnić przestępstwo? Paradoks - rzeczywistość - criminal compliance

 › Nowy rodzaj odpowiedzialności własnej spółki za czyn zabroniony; odpowiedzialność za czyn popełniony przez 
współpracowników

 › Wina anonimowa - czy spółka może sama zawinić?
 › Likwidacja przedsiębiorstwa i ograniczenia w działalności w wyniku decyzji prokuratora i sądu
 › Zakres wdrożenia i stosowania procedur/polityk Compliance jako remedium 
 › Relacja przepisów z Rekomendacjami GPW

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Prof. dr hab. Michał Królikowski, Adwokat, Partner, KMG.Legal

 Ograniczanie ryzyka spółki i jej władz w kontekście nowych regulacji podatkowych i prawnych
 › „Należyta staranność” w prowadzeniu spółki
 › Kompleksowe procedury bezpieczeństwa i zgodności z prawem - wymóg ustawodawczy czy nowy trend  
w organizacjach?

 › „Należyta staranność” zakwestionowana, czyli kilka słów o postępowaniach przed sądami i urzędami

 Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Mateusz Baran, Partner, Radca Prawny, CRIDO Legal 
 Dr Katarzyna Witkowska-Moździerz, Adwokat, CRIDO Legal

 Zmiany w ustawie o nadzorze - konsekwencje dla emitentów

 › Ograniczenia i wymogi dotyczące emisji obligacji
 › Nowe obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych
 › Komisja Nadzoru Finansowego – nowa pozycja prawnoustrojowa
 › Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – status prawny

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Prof. dr hab. Paweł Wajda, Of Counsel, Baker McKenzie

 Nowe zadania KDPW po zmianach regulacyjnych

 › Rejestracja prywatnych emisji obligacji
 › Rola agenta emisji i agenta płatniczego
 › Identyfikacja akcjonariuszy 

 Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Jacek Michalczyk, Dyrektor Biura Prawnego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
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Program KoNgrESU

 Exit tax w kontekście skomplikowanej struktury akcjonariatu

 › Zakres obowiązywania nowych regulacji
 › Exit tax w odniesieniu do osób fizycznych
 › Zasady zgodności przy skomplikowanej strukturze akcjonariatu

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Marcin Chomiuk, Radca Prawny, Partner, JARA DRAPAŁA & PARTNERS 
 Magdalena Zasiewska, Doradca Podatkowy, Head of Taxes, JARA DRAPAŁA & PARTNERS

13:30 - 14:30   Lunch

14:30 - 16:00   BLOK II: Nowe wyzwania regulacyjne

 PPK w spółce publicznej - wprowadzenie i obowiązki spółki

 › Konstrukcja i zasady funkcjonowania PPK
 › Obowiązki podmiotu zatrudniającego
 › Harmonogram i procedura wdrożenia

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Leszek Koziorowski, Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL 
 Adam Kraszewski, Radca Prawny, Managing Associate, Kancelaria GESSEL

 Wymogi cyberbezpieczeństwa wynikające z Dyrektywy NIS 

 › Podstawowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy NIS
 › Największe wyzwania przy wdrażaniu Dyrektywy NIS
 › Zarządzanie incydentami
 › Zasady przeprowadzenia audytu w zakresie cyberbezpieczeństwa

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Krzysztof Wojdyło, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy 
 Paweł Michałowski, Partner Zarządzający, Audytel

 Trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych

 › Najnowsze zmiany w obszarze fuzji i przejęć
 › Specyfika transakcji nieruchomościowych
 › Rola służb prawnych spółki w procesie M&A

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Paweł Mardas, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy

 WZA przyszłości

 › Czy potrzebujemy fizycznego spotkania 
 › Czy wszystkie decyzje muszą być podejmowane przez akcjonariuszy w tym samym momencie 
 › Problemy technologiczne i prawne

 Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA 

16:00 - 16:30   Przerwa kawowa



16:30 - 18:00   Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwykłej spółki sA

 Marcin Chomiuk, Radca Prawny, Partner, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS 
 Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Leszek Koziorowski, Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL 
 Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA 
 Marcin Marczuk, Radca Prawny, Partner, KMG.Legal 
 Paweł Mardas, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy 
 Mateusz Rogoziński, Partner, Adwokat, Crido Legal 
 Krzysztof Wojdyło, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy 

20:00   Wieczór Ostatkowy
 › Quiz
 › Uroczysta kolacja
 › Zabawa przy muzyce

6 marca 2019  \  DZIEŃ II

7:00 - 8:30   Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)

9:00 - 10:30   TURA I - warsztaty tematyczne

10:30 - 11:00   Przerwa kawowa

11:00 - 12:30   TURA II - warsztaty tematyczne

 grupa I: Rola prawnika spółki w zarządzaniu ryzykiem w transakcji M&A 
 Mateusz Rogoziński, Partner, Adwokat, CRIDO Legal 
 Magdalena Olszewska, Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego, CRIDO

 grupa II: Jak przeprowadzić udaną integrację post-akwizycyjną 
 Piotr Jaśkiewicz, Adwokat, Counsel, Baker McKenzie

 grupa III: Procedury compliance jako sposób mitygowania ryzyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego  
 za czyn zabroniony 
 Prof. dr hab. Michał Królikowski, Adwokat, Partner, KMG.Legal 
 Arkadiusz górski, Aplikant Adwokacki & Associate, KMG.Legal 
 Łukasz Świątek, Aplikant Adwokacki & Associate, KMG.Legal

 grupa IV: Zarządzanie wybranymi ryzykami związanymi z własnością intelektualną - między znakiem   
 towarowym a wzorem przemysłowym 
 Lena Marcinoska, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy 
 Anna Pompe, Wspólnik, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

 grupa V: Dokapitalizowanie spółki publicznej bez prospektu w świetle nowych regulacji - szybko i tanio 
 Julia Trzmielewska, Aplikantka Radcowska, Kancelaria GESSEL 
 Michał szutenbach, Adwokat, Kancelaria GESSEL
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 grupa VI: Praktyczne relacje pomiędzy zarządem a radą nadzorczą oraz organami spółek powiązanych -  
 ograniczenia ryzyk prawnych i podatkowych 
 Marcin Chomiuk, Radca Prawny, Partner, JARA DRAPAŁA & PARTNERS 
 Zbigniew Jara, Radca Prawny i Rechtsanwalt, Partner Zarządzający, JARA DRAPAŁA & PARTNERS 
 Magdalena Zasiewska, Doradca Podatkowy, Head of Taxes, JARA DRAPAŁA & PARTNERS

 grupa VII: grupa VII Trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych 
 Paweł Cholewiński, Partner, Szef Praktyki Nieruchomości, Kochański i Partnerzy 
 Paweł Mardas, Partner Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy

12:30 - 13:30   Lunch

13:30 - 15:00   Dyskusja panelowa:  Zarządzanie ryzykami wynikającymi ze zmian regulacyjnych 

 › Zmiana filozofii nadzoru
 › Niezbędne procedury w spółkach
 › Audyt regulacyjny
 › Wdrażanie PPK w spółce giełdowej

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Łukasz Kwiecień, Wiceprezes Zarządu, PKO TFI

PrELEgENcI
 Mateusz Baran

Partner, Radca Prawny, CRIDO

Partner odpowiedzialny za praktykę prawa spółek w CRIDO Legal, gdzie zarządza zespołem kilkunastu 
prawników. Z CRIDO, gdzie zaczynał swoją karierę zawodową, jest związany od ośmiu lat, a z kancelarią 
związany jest od początku jej działalności (tj. od 2012 roku). 

W trakcie pracy w CRIDO Mateusz uzyskał tytuł radcy prawnego i zrealizował wiele ambitnych 
i wymagających projektów. Zajmuje się szerokim zakresem spraw, ze szczególnym uwzględnieniem 
prawa spółek, w tym złożonych procesów reorganizacyjnych oraz transakcji M&A. Często  współpracuje 
z doradcami zagranicznymi, sprawnie wdrażając nowatorskie projekty transgraniczne. Konsekwentnie 
buduje relacje z klientami oraz wkłada duży wysiłek w rozwój wewnętrzny całej firmy i swojego 
zespołu. 

Klienci cenią go za responsywność, otwarty umysł oraz wysoki standard świadczonych usług. W 2018 
roku, na podstawie rekomendacji opinii klientów, został wskazany jako rekomendowany prawnik przez 
prestiżowy międzynarodowy ranking kancelarii prawnych w prestiżowym rankingu The Legal 500, 
uzyskując wyróżnienie w następujących kategoriach: Commercial, Corporate and M&A, Investment 
Funds oraz Private Clients (w której to kategorii Mateusz otrzymał rekomendację indywidualną jako 
Next Generation Lawyer).



 Piotr Biernacki
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

Piotr Biernacki 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.

 Marcin Chomiuk
Radca Prawny, Partner, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Partner w zespołach Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć. Ekspert w zakresie prawa spółek, transakcji 
handlowych (M&A). W ramach tej praktyki zajmuje się relacjami pomiędzy podmiotami powiązanymi, 
corporate governance, kontraktami menadżerskimi i umowami o pracę z pracownikami szczebla 
kierowniczego. W swojej dotychczasowej karierze prowadził szereg restrukturyzacji korporacyjnych 
w różnych sektorach gospodarki. Specjalizuje się także w prawie kontraktów w szczególności w sektorze 
energetycznym oraz przemysłowym, a także w branży motoryzacyjnej. Doradzał także przy formowaniu 
złożonych przedsięwzięć joint venture, w tym o charakterze transgranicznym. 

Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych w wydawnictwie BECK (2017, 2. wyd.) oraz 
Beck-online (2017). Członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego wydawnictwa C.H. 
BECK. 

Posiada wykształcenie prawnicze i ekonomiczne. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu 
compliance w Szkole Głównej Handlowej.
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 Dr Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował  
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 Wydziału 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 w międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym 
- IOSCO.

 Andrzej Knap
Prezes Zarządu, Unicomp-WZA

Ekonomista, Prezes Zarządu spółki Unicomp-WZA, specjalizującej się w organizacji i obsłudze 
informatycznej walnych zgromadzeń spółek kapitałowych oraz tworzeniu i eksploatacji informatycznych 
systemów głosowań i interakcji. W karierze zawodowej nadzorował m.in. od strony eksploatacyjnej 
centralny system informatyczny statystyki handlu zagranicznego całego kraju.

Od 1991 roku aktywnie uczestniczy w organizacji i realizacji walnych zgromadzeń spółek kapitałowych 
w kraju jak również tworzy i współtworzy procedury informatyczne służące usprawnieniu przebiegu 
obrad tych zgromadzeń. Z zamiłowania motorowodniak, narciarz, pasjonat wędrówek wodnych, 
rowerowych i pieszych.

 Leszek Koziorowski
Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL

Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych. Doradza m.in. przy 
publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach spółek notowanych na giełdzie 
papierów wartościowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, zajmuje 
się obsługą korporacyjną spółek publicznych, w tym także w zakresie obsługi organów i wykonywaniem 
obowiązków informacyjnych. Reprezentuje również klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach 
administracyjnych i sądowych związanych z funkcjonowaniem klientów na rynku kapitałowym. 
W kancelarii GESSEL kieruje działem prawa rynków kapitałowych.

Jest rekomendowany w rankingach kancelarii   prawnych dziennika „Rzeczpospolita” oraz magazynu 
„FORBES”. Jest on wskazany jako najlepszy doradca prawny w Polsce w zakresie prawa rynku 
kapitałowego i przygotowania spółki do wejścia na giełdę. 

Również „Chambers Europe. Europe’s Leading Lawyers for Business” wymienia go w gronie liderów 
dziedziny rynków kapitałowych, określając go mianem utalentowanego i szanowanego prawnika – 
zdecydowanie należącego do elity.



 Adam Kraszewski
Radca Prawny, Managing Associate, Kancelaria GESSEL

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie własności intelektualnej oraz prawie farmaceutycznym. Ukończył 
Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy, zarówno indywidualnego jak i zbiorowego. 
Doradza przy wdrażaniu efektywnych mechanizmów zatrudniania (w tym managementu), 
konstruowania regulacji wewnętrznych, jak i rozwiązywania sporów. Jest autorem licznych publikacji z tej 
dziedziny. Jego praktyka obejmuje również doradztwo w zakresie prawa autorskiego, ochrony danych 
osobowych i dóbr osobistych. Jest także wiceprezesem Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu 
przy Konfederacji Lewiatan. Uczestniczy w procesach legislacyjnych, aktywnie wspierając organizacje 
pracodawców w kwestiach związanych z projektowanymi zmianami.

 Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski
Adwokat, Arbiter Sądu Polubownego przy Prokuratorii Rzeczpospolitej, KMG.Legal

Wielokrotnie wyróżniany przez Dziennik Gazetę Prawną w kategorii najbardziej wpływowego 
i kompetentnego prawnika w Polsce. Wzbudza zaufanie i atencje klientów, jest rozpoznawalny i ceniony 
w  organach wymiaru sprawiedliwości. Wybitny specjalista z zakresu prawa i procesu karnego oraz 
doradztwa prawnego w sytuacjach kryzysowych. Na rynku kapitałowym specjalizuje się przede wszystkim 
w  doradztwie z zakresu obowiązków emitenta oraz zarządzania ryzykiem gospodarczym, w tym 
postępowaniem związanym z manipulacjami transakcyjnymi, informacyjnymi lub funkcjonowaniem grup 
kapitałowych. Z powodzeniem prowadzi również skomplikowane spory cywilne, gospodarcze i medyczne.  
Doświadczenie zdobywał przez ponad piętnaście lat pracy naukowej, wieloletnie pełnienie funkcji 
dyrektora Biura Analiz Sejmowych oraz członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, przez trzy lata 
był również podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest profesorem Uniwersytetu 
Warszawskiego. Jest doświadczonym praktykiem, co wykorzystuje w dydaktyce studentów i aplikantów. 
Wykładał również w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 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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 Marcin Marczuk
Radca Prawny, Parner, KMG.Legal

Znany doradca wśród przedsiębiorców funkcjonujących na rynku kapitałowym. Był wielokrotnie 
wyróżniany przez renomowane stowarzyszenia praktyków oraz podmioty certyfikujące (m.in. Chambers 
& Partners, LEGAL 500, IFLR 1000, Rzeczpospolita, Parkiet) jako wiodący ekspert w obszarze Capital 
Market (Equity, Debt). Kieruje praktyką w zakresie ofert publicznych, subskrypcji prywatnych, M&A oraz 
różnorodnych transakcji i operacji na instrumentach finansowych, jak również na ich bazie (transakcje 
opcyjne).

Przygotował kilkadziesiąt pierwszych i wtórnych ofert publicznych na bazie prospektów emisyjnych czy 
memorandów informacyjnych oraz dokumentację transakcyjną dla operacji i procesów negocjacyjnych 
typu M&A. Występuje w imieniu emitentów, sprzedających podmiotów dominujących oraz domów 
maklerskich w postępowaniach administracyjnych przed KNF oraz instytucjami runku kapitałowego. 
Specjalizuje się także w kształtowaniu programów motywacyjnych dla osób kluczowych dla spółek 
publicznych a także zagadnieniach regulacyjnych oraz informacyjnych spółek publicznych.

 Jacek Michalczyk
Dyrektor Biura Prawnego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1999 r. radca prawny, 
członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 1996 r. związany z Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych S.A., od 2000 r. Dyrektor Biura Prawnego Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. W latach 2007 - 2016 sędzia Sądu Giełdowego - Sądu Polubownego przy Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 Paweł Michałowski
Partner Zarządzający, Audytel

Doświadczony konsultant z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów doradczych 
w obszarze zarządzania, organizacji i transformacji ICT w zastosowaniach biznesowych. Prowadzi projekty 
analityczne z zakresu: analiz rynkowych i finansowych, wycen, optymalizacji kosztów, doradztwa przy 
przejęciach, bezpieczeństwa IT oraz dyrektywy NIS. Posiada certyfikaty: audytor wiodący ISO 27001, 
audytora ISO 20000-1 (Zarządzanie usługami IT), certyfikat managera ryzyka zgodnie z ISO 31000 
i certyfikat Risk Managera - Zarządzanie Ryzykiem Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO 27005.



 Paweł Mardas
Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy

Paweł jest prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spółek oraz 
w transakcjach fuzji i przejęć. Przez ostatnie dziewięć lat zdobywał i pogłębiał swoje doświadczenie 
w zakresie restrukturyzacji korporacyjnych obejmujących m.in. przekształcenia, połączenia 
i podziały spółek, wnoszenie aktywów do funduszy inwestycyjnych (FIZ/FIZAN), budowanie struktur 
transgranicznych z wykorzystaniem spółek i fundacji z zagranicznych jurysdykcji, przygotowywanie 
struktur transakcji nabycia/sprzedaży udziałów/akcji/aktywów, przygotowywanie i negocjowanie umów 
inwestycyjnych oraz umów wspólników.

Paweł prowadził także sprawy z zakresu gospodarczych sporów sądowych. Pracował także jako in-house 
w jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zajmując się zamkniętym funduszem 
inwestycyjnym sektora nieruchomości.

 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).

 Mateusz Rogoziński
Partner, Adwokat, Crido Legal

Partner odpowiedzialny za praktykę fuzji i przejęć w Crido Legal. Od kilkunastu lat specjalizuje się 
w doradztwie transakcyjnym, w tym w zakresie realizacji złożonych projektów M&A (krajowych 
i transgranicznych) oraz obsługi funduszy Private Equity. Specjalizuje się także w transakcjach typu joint 
venture i posiada bogate doświadczenie w tworzeniu przedsięwzięć tego typu. 

Doradza polskim (w tym giełdowym) i zagranicznym podmiotom z kluczowych sektorów gospodarki, 
m.in. motoryzacyjnego, ubezpieczeniowego, IT, telekomunikacyjnego, windykacyjnego, pocztowego, 
usług turystycznych i usług płatniczych. Jako jeden z nielicznych polskich prawników osobiście doradza 
polskim przedsiębiorcom przy akwizycjach zagranicznych (m.in. w Niemczech, Portugalii, Hiszpanii, 
Francji, Maroko, Turcji czy Rumunii). Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru 
Finansowego oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Ekspert BCC oraz członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Z CRIDO związany jest od 2016  
roku. Od 2018 roku jest partnerem odpowiedzialnym za rozwój Zespołu M&A, który 
w ubiegłym roku otrzymał rekomendacje w prestiżowych rankingach The Legal500 oraz Chambers 
Europe. Przed dołączeniem do CRIDO pracował dla wiodących polskich i austriackich kancelarii.
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 Prof. dr hab. Paweł Wajda
Of Counsel, Baker McKenzie

Jest profesorem prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego). Paweł Wajda specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych, prawie 
bankowym, prawie ubezpieczeniowym, prawie rynków kapitałowych, prawie administracyjnym, 
postępowaniach administracyjnych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Świadczył usługi 
prawne na rzecz dużych spółek w związku z tzw. kwestiami regulacyjnymi, przestrzeganiem przepisów 
prawa, a także reprezentował klientów w postępowaniach administracyjnych i postępowaniach przed 
sądami administracyjnymi. Doradzał również w wielu aspektach prawa konstytucyjnego i prawa 
unijnego (tzn. implementacji aktów unijnych). Uczestniczył w wielu transakcjach dotyczących spółek 
notowanych na giełdzie (obejmujących m.in. emisje papierów wartościowych, oferty przetargowe, 
wycofanie papierów wartościowych z obrotu giełdowego) oraz dotyczących instytucji finansowych 
(obejmujących transfer portfeli, zakup aktywów, fuzje i przejęcia instytucji finansowych). Paweł Wajda 
zdobył także doświadczenie w takich dziedzinach prawa publicznego jak: prawo energetyczne, prawo 
telekomunikacyjne, prawo dotyczące transportu kolejowego, prawo dotyczące transportu drogowego 
oraz prawo farmaceutyczne. Jest członkiem rady nadzorczej BondSpot S.A. oraz sędzią Sądu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest autorem ponad stu publikacji akademickich dotyczących 
głównie regulacji rynków finansowych.

 dr Katarzyna Witkowska-Moździerz
Adwokat, CRIDO Legal

Adwokat specjalizujący się w sprawach z zakresu tzw. white collar crime oraz w sporach cywilnych 
i gospodarczych. Prowadzone przez nią postępowania dotyczyły między innymi przestępstw na rynku 
nieruchomości, rynku kapitałowym czy przestępstw korupcyjnych. Zajmowała się również sprawami 
z zakresu oszustw podatkowych, w tym dotyczących podatku VAT. Jako obrońca reprezentowała 
oskarżonych oraz pełniła rolę pełnomocnika pokrzywdzonych, na wszystkich etapach postępowania, 
od fazy przygotowawczej do postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym. W procesach 
reprezentowała zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów.

Katarzyna prowadziła również szereg skomplikowanych sporów z zakresu prawa cywilnego 
i gospodarczego, dotyczących między innymi wieloaspektowych inwestycji na rynku nieruchomości, 
rynku kolejowego czy odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki. Reprezentowała Klientów 
w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Przed dołączeniem do zespołu Crido, Katarzyna przez ponad 6 lat związana była z kancelarią 
Kardas&Kardas, specjalizującą się w sprawach z zakresu tzw. przestępczości białych kołnierzyków. 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. 
Autorka publikacji naukowych oraz artykułów branżowych. Prelegent na konferencjach z zakresu prawa 
i procesu karnego, w tym poświęconych przestępczości gospodarczej.



 Krzysztof Wojdyło
Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Jest odpowiedzialny za praktykę prawa nowych technologii.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi blockchaina, smart kontraktów, FinTechu, komercjalizacji nowych 
technologii, telekomunikacji, robotyki i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy 
w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie 
doradza zarówno start-upom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii.

Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących między innymi crowdfundingu, robotyki, 
wirtualnych walut oraz nowych technologii w sektorze usług finansowych. Publikuje m.in. w „Monitorze 
Prawa Bankowego”. Wielokrotnie występował jako wykładowca na konferencjach oraz seminariach, 
w tym w ramach konferencji International Bar Association. Prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli 
start-upów. Jest koordynatorem grupy roboczej ds. regulacji działającej w ramach Koalicji na rzecz 
Polskich Innowacji. 

 Magdalena Zasiewska
Doradca Podatkowy, Head of Taxes, JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Kieruje zespołem Doradztwa Podatkowego. Doradca podatkowy z ponad dwudziestoletnią praktyką, 
w tym w firmach Wielkiej Czwórki. Ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa 
podatkowego w tym restrukturyzacji, nabyć i połączeń przedsiębiorstw, postępowań podatkowych 
zarówno dla podmiotów polskich, jak i zagranicznych. Doradca polskich i zagranicznych, m.in. 
francuskojęzycznych, klientów z kluczowych sektorów gospodarki (energetyka, handel, nieruchomości, 
FMCG). Autorka licznych polskich i zagranicznych publikacji, w tym redaktor komentarza do umowy 
modelowej o unikaniu podwójnego opodatkowania OECD.
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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 nowoczesnejgospodarki rynkowej 
w Polsce.

 Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując spółkom członkowskim pomoc i konsultacje 
w zakresiewymogów 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 INsTyTUCJONALNI

 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

 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 SA jest nowoczesną organizacją zorientowaną na potrzeby Klientów, która nieustannie 

rozwija swoją ofertę produktów inwestycyjnych dostosowanych do oczekiwań inwestorów i trendów 
rynkowych.

Więcej informacji: www.pkotfi.pl
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PARTNeR TeCHNOLOgICZNy 

 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 



PARTNeRZy 

 Kancelaria Baker McKenzie od 1949 roku pomaga swoim klientom odpowiadać na wyzwania związane 
z uczestnictwem w globalnej gospodarce. Nasze usługi świadczone są przez ponad 13 tysięcy osób 
z 46 krajów, co daje nam głębokie zrozumienie kultury biznesowej na całym świecie i sprawia, że jesteśmy 
w stanie zapewnić utalentowanych ludzi i doświadczenie niezbędne aby z łatwością poruszać się pomiędzy 
złożonością praktyk i granic.

 Warszawskie biuro Baker McKenzie powstało w 1992 r. i obecnie zatrudnia ponad 100 prawników i doradców 
podatkowych, co czyni nas jedną z największych kancelarii prawnych w Polsce. Biuro warszawskie świadczy 
usługi prawne dla wiodących światowych korporacji międzynarodowych, jak również dla przedsiębiorstw 
lokalnych. 

 Zakres naszych usług obejmuje kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe obejmujące niemal wszystkie 
dziedziny prawa gospodarczego. Zdobyliśmy unikalne doświadczenie w realizacji wielu ważnych, często 
pionierskich projektów i transakcji.

  Działamy aktywnie w organizacjach gospodarczych oraz jesteśmy zaangażowani w opiniotwórczą działalność 
w mediach. Oferujemy rozległą wiedzą lokalną, a także wyrafinowaną perspektywę międzynarodową.

Więcej informacji: www.bakermckenzie.com

 Crido Legal świadczy kompleksową obsługę prawną obejmującą, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji 
M&A, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (połączenia, prze-
kształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, w szcze-
gólności w zakresie prawa spółek. Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem 
prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje 
firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi 
prawne związane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

 Nasi klienci powierzają nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. 
transakcje fuzji i przejęć, projekty związane z sukcesją, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz 
zespół liczy ponad 30 prawników posiadających wiedzę i doświadczenie, dzięki którym zapewniamy obsługę 
prawną złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

 Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi 
biznesu, w których działają nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów 
Crido pozwalają nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. 
Współpraca z Crido oraz siecią Taxand sprawia, że nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymują kompleksową 
usługę prawną, podatkową i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwiązaniem na rynku.

Więcej informacji: www.crido.pl
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 Kancelaria Prawna gESSEL powstała w 1993 roku. Siedziba kancelarii znajduje się w centrum Warszawy. 
Jest jedną z wiodących kancelarii na polskim rynku usług prawnych. Uczestniczyła w procesie transformacji 
polskiej gospodarki, w rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz we wprowadzaniu do naszego kraju za-
granicznych inwestorów.

Z usług doradczych Kancelarii korzystają niemal wszystkie sektory gospodarki, w tym branża finansowa, 
budownictwo, nieruchomości, branża spożywcza, transport, handel, farmaceutyka, media, IT. 

Obsługuje transakcje prawa polskiego i niemieckiego.

Obszary działania Kancelarii to: fuzje i przejęcia oraz private equity i venture capital, transakcje kapitałowe, 
prawo papierów wartościowych, prawo spółek, prawo handlowe, prawo konkurencji, prawo własności 
intelektualnej, prawo pracy, prawo farmaceutyczne, prawo podatkowe, nieruchomości, postępowania 
sądowe i  arbitrażowe, inwestycje zagraniczne, obsługa inwestorów niemieckojęzycznych. 

Zajmuje wysokie miejsca w polskich i zagranicznych rankingach.

Działa na rzecz dobra wspólnego, wspierając instytucje dobra publicznego i środowiska twórcze.

Więcej informacji: www.gessel.pl

 JARA DRAPAŁA & PARTNeRs (JD&P) jest ekspercką, niezależną kancelarią prawniczą, która od kilkunastu 
lat świadczy kompleksowe usługi we wszystkich obszarach polskiego, europejskiego oraz międzynarodowe-
go prawa gospodarczego i podatkowego na rzecz polskich i zagranicznych klientów, w tym z krajów niemiec-
kojęzycznych. Naszymi Klientami są podmioty działające m.in. w sektorach: infrastruktury, budownictwa, nie-
ruchomości, motoryzacji, transportu, handlu i produkcji. Wspieramy także banki oraz fundusze inwestycyjne 
w ramach ich bieżącej działalności oraz przy realizacji wymagających projektów. 

Do wiodących specjalizacji naszej Kancelarii należy kompleksowa obsługa transakcji handlowych, w tym  
transgraniczne doradztwo w zakresie prawa handlowego, w szczególności przy nabywaniu (M&A) 
i restrukturyzacji spółek kapitałowych, a także w zakresie bieżącej obsługi spółek akcyjnych i spółek z o.o. 
Prowadzimy również transgraniczne doradztwo kontraktowe. Nieodzownym elementem naszego doradztwa 
jest także doradztwo podatkowe, które świadczymy na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. 
Naszym atutem jest pro biznesowe i kompleksowe podejście prawników kancelarii oraz duże zaangażowanie 
w prowadzone projekty. 

Klienci doceniają również wieloletnie doświadczenie i skuteczność naszej Kancelarii w prowadzeniu sporów 
sądowych i arbitrażowych, w szczególności dotyczących inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych. 
W tym obszarze prowadziliśmy kilkadziesiąt precedensowych postępowań (m.in. przed Sądem Najwyższym), 
przyczyniając się niejednokrotnie do kształtowania polskiego orzecznictwa sądowego.

Więcej informacji: www.jara-law.pl



 Kancelaria Królikowski Marczuk geromin, łącząca, praktykę adwokatów i radców prawnych, powstała jako 
zespolenie trzech znanych osobowości, dróg zawodowych i specjalizacji.  Specjalizuje się w trzech wiodących 
obszarach: (1) identyfikacji i oswajaniu ryzyka gospodarczego, także tego osobistego, związanego z prowa-
dzeniem działalności zawodowej w dużym biznesie, (2) szeroko rozumianym prawie gospodarczym, obejmu-
jącym zagadnienia rynku kapitałowego, obsługę transakcji i przekształceń, emisję papierów wartościowych, 
(3) procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych, zarówno przez same postępowania re-
strukturyzacyjne i upadłościowe, jak i rozwiązania optymalizacyjne.

Nasz zespół został zbudowany wokół wiodących autorytetów w środowisku prawniczym, posiadających 
uznanie i szacunek oraz legitymujących się stopniami naukowymi. W każdej chwili możemy skutecznie 
przeprowadzić konsultację z uznanymi autorytetami naukowymi w większości specjalizacji prawnych. 
Cieszymy się dobrą opinią w środowisku wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej. Dzięki temu 
pracujemy wnikliwiej i skuteczniej niż większość prawników dostępnych na rynku.

Posiadamy wszechstronne i wieloletnie doświadczenie w świadczeniu najtrudniejszego doradztwa prawnego 
w sytuacjach kryzysowych o ogólnopaństwowym wymiarze, świadczonych centralnym organom państwa, 
takim jak Marszałek Sejmu, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości oraz Szef Kancelarii Sejmu, 
które wykorzystujemy w prowadzeniu spraw naszych klientów. Pozwala nam to z profesjonalnym spokojem 
i precyzją reagować na trudności, jakie spotykają naszych klientów.

Poszukujemy kompleksowych rozwiązań dla naszych klientów, posiadamy zdolność dopasowania warunków 
współpracy do indywidualnych potrzeb i możliwości, oferując dla klientów dedykowane i optymalne 
finansowo usługi prawne. Prowadzimy sprawy w różnych konfiguracjach: działalność osobista w niewielkim 
zespole, wyspecjalizowane zespoły powoływane wraz z naszymi partnerami w zakresie wsparcia pozycji 
procesowej, określania ryzyka otoczenia biznesowego spraw wymagających wielowątkowych kompetencji 
prawniczych.

Więcej informacji: www.kmg.legal

 Kochański i Partnerzy (K&P)  świadczy pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Kancelaria K&P zatrud-
nia obecnie niemal 100 prawników, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i rzeczników 
patentowych współpracujących w biurach kancelarii w Warszawie i Krakowie. Specjalizujemy się w dostar-
czaniu Klientom innowacyjnych i efektywnych rozwiązań prawnych spełniających najwyższe profesjonalne 
standardy.

 Świadczymy specjalistyczne usługi w dziesięciu kluczowych sektorach: Energetyka, Surowce Naturalne 
i Przemysł Chemiczny; Infrastruktura i Budownictwo; Nieruchomości; Sektor Usług Finansowych; Nowe 
Technologie i Telekomunikacja; Przemysł Farmaceutyczny i Ochrona Zdrowia; Media; Przemysł Obronny 
i Lotnictwo; FMCG Handel Detaliczny i Motoryzacja; Private Equity.

 Skoncentrowanie się na najważniejszych sektorach gospodarki pozwala nam zapewnić Klientom nie tylko 
standardową obsługę prawną, lecz także - dzięki dogłębnemu rozumieniu tych branż oraz posiadaniu 
rozległej wiedzy i informacji rynkowych na ich temat - świadczenie usług na najwyższym poziomie. Naszym 
celem jest ścisła współpraca z Klientami, umożliwiająca nam poznanie prowadzonej przez nich działalności 
i dostosowanie naszych usług do ich potrzeb.

Więcej informacji: www.kochanski.pl
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 Kancelaria Wardyński i Wspólnicy została założona w 1988 roku. Czerpiemy z najlepszych tradycji kancela-
rii adwokackich w Polsce. Skupiamy się na biznesowych potrzebach naszych klientów, pomagając im znaleźć 
skuteczne i praktyczne rozwiązanie najtrudniejszych problemów prawnych. 

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

Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników świadczących obsługę prawną w języku polskim, angielskim, 
francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, 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, bloga prawa nowych technologii (www.newtech.law) oraz 
licznych publikacji i opracowań.

Więcej informacji: www.wardynski.com.pl
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