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24 PAŹDZIERNIKA  \  DZIEŃ I

11:00 - 12:00   Rejestracja gości i kawa powitalna

12:00 - 12:15   Otwarcie Kongresu 

 Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12:15 - 13:25   Dyskusja panelowa I: Finansowanie rozwoju spółki
 › Perspektywy rozwoju rynku kapitałowego
 › Nowe możliwości „starych” form finansowania
 › Alternatywne metody finansowania
 › Zarządzanie nadwyżkami finansowymi

 
 Prowadzący: 
 Tomasz Prusek, Publicysta Ekonomiczny, Prezes Zarządu Fundacji Przyjazny Kraj
 
 Uczestnicy: 
 Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 Łukasz Kwiecień, Wiceprezes Zarządu, PKO TFI
 Dariusz Lasek, Członek Zarządu, Skarbiec TFI
 Arkadiusz Regiec, Prezes Zarządu, Beesfund 
 Michał Stępniewski, Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

13:25 - 14:20   Lunch

14:20 - 14:55   Dyskusja panelowa II: Nowe wyzwania podatkowe
 › Najważniejsze zmiany regulacyjne
 › Implementacja zmian w prawie podatkowym
 › Bezpieczeństwo fiskalne spółki giełdowej

 
 Prowadzący: 
 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy: 
 Andrzej Puncewicz, Partner Zarządzający, Doradca Podatkowy, CRIDO  
 Piotr Wysocki, Partner, Baker & McKenzie

14:55 - 16:05   Dyskusja panelowa III: Ograniczanie kosztów
 › Koszty, których nie musisz mieć w kosztach 
 › Poziom kosztów a zasady sprawozdawczości finansowej 
 › Czy da się oszczędzić na kosztach pracy
 › Koszt ryzyka i ryzyko kosztów

 
 Prowadzący: 
 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy: 
 Katarzyna Lorenc, Prezes Lu-Bi oraz 4 Business & People   
 Monika Nowecka, Wiceprezes Zarządu, Mazars Polska
 Maciej Nowohoński, Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska
 Marek Porczyński, Członek Zarządu, Aon Polska

16:05 - 16:35   Przerwa kawowa 

PROGRAM KONGRESU



WWW.SEG.ORG.PL

16:35 - 17:45   Dyskusja panelowa IV: Cyfryzacja 
 › Nowe modele biznesowe
 › Fintech w służbie spółek publicznych 
 › Analiza big data na rynku finansowym 
 › Narzędzia IT ułatwiające transformację cyfrową 

 Prowadzący: 
 Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy: 
 Jacek Borek, Dyrektor Zarządzający Accenture Technology w Polsce, Accenture
 Marcin Celejewski, Prezes Zarządu, Silvermedia
 Jakub Makurat, Dyrektor Generalny, Ebury Polska
 Piotr Paszczyk, Prezes Zarządu, APN Promise

18:15 - 19:15   Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Rafała Omelko,  
 Mistrza Świata w Lekkoatletyce

19:30 - 20:00   Kameralne spotkanie z Robertem Korzeniowskim, Wielokrotnym Mistrzem Olimpijskim 
 Udział tylko dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia

20:00   Wieczorna Gala 

 › Uroczysta kolacja
 › Wystąpienie Gościa Specjalnego - Roberta Korzeniowskiego,  Wielokrotnego Mistrza Olimpijskiego:

   
  Jak dojść na szczyt i na nim pozostać
    - Najważniejsze kroki w karierze
    - Sport a pieniądze
    - Wartość sportowca w czasie 

 › Zabawa przy muzyce 

25 PAŹDZIERNIKA  \  DZIEŃ II

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

9:00 - 10:00   I tura warsztatów tematycznych 

10:00 - 10:30   Przerwa kawowa 

10:30 - 11:30   II tura warsztatów tematycznych

11:30 - 12:00   Przerwa kawowa

12:00 - 13:00   III tura warsztatów tematycznych

PROGRAM KONGRESU
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 WARSZATY TEMATYCZNE

 Grupa I  Fintech: alternatywne usługi finansowe, szybciej, prościej, taniej 
 Jakub Makurat, Dyrektor Generalny, Ebury Polska

 Grupa II Aspekty rozliczeniowe ekspansji międzynarodowej polskich firm - perspektywa Fintech 
 Jakub Makurat, Dyrektor Generalny, Ebury Polska

 Grupa III Trendy i zmiany w środowisku podatkowym 2018-2019  
 (MLI - multilateral instrument, interpretacje podatkowe, MDR - mandatory dislosure rules, opodatkowanie   
 działalności innowacyjnej - w tym patent box, potencjalne zmiany w opodatkowaniu działalności gospodarczej,  
 VAT, kontrole podatkowe) 
 Piotr Maksymiuk, Senior Associate, Baker McKenzie 
 Piotr Tatara, Senior Associate, Baker McKenzie 
 Piotr Wysocki, Partner, Baker McKenzie

 Grupa IV Praktyczne znaczenie biznesowe wprowadzonych i planowanych zmian 
 w regulacjach podatkowych 
 Piotr Folwarczny, Senior Manager, CRIDO 
 Andrzej Puncewicz, Partner Zarządzający, Doradca Podatkowy, CRIDO 
 dr Roman Namysłowski, Partner Zarządzający, CRIDO 
 Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Partner, CRIDO

 Grupa V Identyfikacja kluczowych ryzyk dla spółki i zarządu 
 Michał Dzieciątko, Principal Consultant Talent&Engagement, Aon Polska 
 Mariusz Pepłoński, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Lider zespołu - Departament Ryzyk Finansowanych, Aon Polska 
 Paweł Sośnicki, Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych, Aon Polska

 Grupa VI Alternatywne formy finansowania R&D 
 Arkadiusz Regiec, Prezes Zarządu, Beesfund

 Grupa VII Narzędzia analityczne, które masz, a ich nie wykorzystujesz 
 Agnieszka Piątkowska, APN Promise 
 Marcin Nawrot, APN Promise

 Grupa VIII Cyfryzacja a nowe modele biznesowe 
 Przedstawiciel Accenture

13:00 - 14:00   Lunch 

14:00- 15:00   Dyskusja panelowa: Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym
 › Materializacja zagrożeń wynikających ze „starych” regulacji
 › Zarządzanie ryzykami niefinansowymi 
 › Bezpieczeństwo prawne członków władz spółki 
 › Przygotowanie spółki do nowych regulacji 

 
 Prowadzący: 
 Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 Uczestnicy: 
 Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania
 Witold Dżugan, Dyrektor Pionu Certyfikacji, Członek Zarządu, Bureau Veritas Polska 
 Wiesław Łatała, Radca Prawny, Partner Zarządzający, BDO Legal
 Robert Jacek Moritz, Prezes Zarządu, ALTA
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PRELEGENCI

 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.

 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.
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 Jacek Borek
Dyrektor Zarządzający Accenture Technology w Polsce, Accenture

Jacek Borek zarządza obszarem technologii w Accenture w Polsce. Posiada ponad 23 lata doświadczenia 
w zakresie wdrażania systemów informatycznych (m.in. SAP) w różnych branżach: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, bankowej, lotniczej, FMCG, przemysłowej oraz mediów. Od wielu lat realizuje również 
projekty z zakresu strategii IT oraz popularyzuje trendy technologiczne w oparciu o coroczny raport 
Accenture Technology Vision.

Jacek Borek ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej, 
specjalizacja informatyka stosowana.

 Marcin Celejewski
CEO, Silvermedia

Specjalista w zarządzaniu strategicznym skupiony wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem 
technologii we wsparciu rozwoju biznesu. Lider zmiany, ekspert w tworzeniu i co istotne także 
w efektywnym wdrażaniu zwycięskich strategii handlowych (cenowych, sprzedażowych oraz 
marketingowych), co zostało niejednokrotnie potwierdzone pozytywnymi wynikami wdrożonych 
transformacji handlowych. Jeden z głównych architektów historycznych zmian w PKP Intercity, jak 
również współtwórca i osoba odpowiedzialna za doprowadzenie do wdrożenia obecnie realizowanej 
strategii PLL LOT S.A.

 Witold Dżugan
Dyrektor Pionu Certyfikacji, Członek Zarządu, Bureau Veritas Polska

Z wykształcenia inżynier środowiska - absolwent Politechniki Poznańskiej. Posiada wieloletnie 
doświadczenie w roli audytora i weryfikatora środowiskowego, w dalszym ciągu aktywnie działając 
w tym zakresie. Zajmuje się certyfikacją systemów zarządzania środowiskowego, audytami w zakresie 
ochrony środowiska, audytami etycznymi, przeglądami środowiskowymi (environmental due diligence), 
weryfikacją i walidacją EMAS (Eco Management and Audit Scheme) oraz weryfikacją emisji gazów 
cieplarnianych (w tym również w ramach projektów unijnych oraz globalnych, takich jak Joint 
Implementation - Mechanizm Wspólnych Wdrożeń).
 
Z racji pełnionej funkcji oraz stale rozwijanej wiedzy, ma doświadczenie związane z ogólnym 
funkcjonowaniem systemów certyfikacji w różnych sektorach gospodarki oraz certyfikacji związanej ze 
zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością społeczną.
 
Pasjonat biegania - wielokrotny uczestnik maratonów, biegów trailowych i ultramaratonów górskich.
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 Jacek Fotek
Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Jest absolwentem Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej. W 2002 r. ukończył studia na 
University od Quebec w Montrealu i uzyskał dyplom MBA. Większość kariery zawodowej poświęcił 
działalności na rynku pieniężnym i kapitałowym. Współtworzył międzybankowy rynek pieniężny 
i walutowy w Polsce. W latach 1989-1990 pracował w NBP i zarządzał operacyjnie rezerwami walutowymi 
państwa. W latach 1990-1996 pracował na stanowisku głównego dealera w Banku Handlowym 
w Warszawie. Następnie w latach 1996-1997 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Polskim Banku 
Rozwoju.

W latach 1997-1999 członek zarządu Citibank (Poland) S.A., a wcześniej dyrektor Departamentu Skarbu 
i dyrektor Departamentu ds. Kontaktów z Inwestorami. W latach 1999-2002 zatrudniony w Banku 
Handlowym w Warszawie S.A na stanowisku doradcy prezesa zarządu, a wcześniej - dyrektora 
Departamentu Kontroli Wewnętrznej. W latach 2003-2009 pracował w PZU Asset Management S.A. 
m.in. w randze wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, kontrolę wewnętrzną 
i audyt. W latach 2009-2012 oraz 2013-2016 prezes zarządu BondSpot S.A. W okresie 2012-2013 - prezes 
zarządu Invista DM S.A.
 
W przeszłości członek wielu Rad Nadzorczych, m.in. w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A (2015-2016), 
Fundacji GPW (2015-2016), IAiR S.A. (2014-2016).
Od 1997 r. wykładowca Warszawskiego Instytutu Bankowości, w latach 1993-2002 - wykładowca 
Gdańskiej Akademii Bankowej i od 2010 r. - wykładowca Instytutu Rynku Kapitałowego.
 
Od 1993 r. do chwili obecnej - członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych - 
FOREX POLSKA (obecnie ACI Poland).
Absolwent licznych staży i kursów międzynarodowych o tematyce związanej z rynkiem kapitałowym 
i pieniężnym, zarządzaniem ryzykiem, audytem i inwestowaniem.

 Monika Nowecka
Wiceprezes Mazars Polska 
Partner Zarządzający Działem Usług Księgowych i Kadrowo-Płacowych

Biegły rewident, absolwentka kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów MBA Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej podmiotów o różnej 
osobowości prawnej i różnorodnym profilu działalności, w tym podmiotów notowanych na giełdzie.   

Monika Nowecka posiada szeroka wiedzę i praktykę w zakresie polskich i zagranicznych standardów 
rachunkowości (MSSF). Jest prelegentem szkoleń oraz autorką licznych publikacji z zakresu rachunkowości.  

Ekspert w branży outsourcingowej oraz autorka wielu publikacji z nią związanych
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 Robert Korzeniowski
Czterokrotny mistrz olimpijski

Pierwszy zawodnik w historii  polskiego sportu i światowego chodu, który zdobył medale na trzech 
igrzyskach z rzędu, a także pierwszym który wygrał rywalizację na 20 i 50 km podczas jednych igrzysk. 
W 1992 roku był o krok od zdobycia srebrnego medalu olimpijskiego , gdy po do dziś kontrowersyjnej 
decyzji sędziów został wykluczony z zawodów ze względów technicznych. W trakcie swojej kariery 
sportowej reprezentował zarówno kluby polskie , jak i francuskie, zapoznając się z systemami szkolenia 
i strukturą sportu w obu krajach.
 
Propaguje lekkoatletykę i sportowy tryb życia. Współtworzył  Cracovia Maraton a od 1997 organizuje 
w Krakowie światowej klasy mityng IAAF „Na Rynek marsz!” W latach 2006-2009 współorganizował 
i promował masową akcję Polska Biega, która w ostatniej edycji zgromadziła 100  000 uczestników. 
W latach 1997-2004 reprezentował Polskę jako Ambasador ds. Tolerancji i Fair Play przy Radzie Europy. 
Zszedł ze sportowej sceny jako niepokonany kończąc karierę sportową  z czwartym tytułem olimpijskim 
zdobytym Atenach. Od końca  2004  roku podjął się nowego wyzwania jakim była reorganizacja 
struktury sportu w telewizji publicznej  i stworzenie  kanału tematycznego  TVP  Sport  W latach 2011 
-2012 pracował dla UEFA Events jako doradca ds. PR i Marketingu programu Corporate Hospitality na 
UEFA EURO 2012™.
 
Aktualnie kieruje projektem Medycyna dla Sportu i Aktywnych w największej polskiej nie publicznej 
firmie medycznej LUX MED należącej do Grupy BUPA i jest ekspertem Eurosportu -Grupa Discovery. 
Członek Komitetu Chodu Sportowego IAAF. Przewodniczący Rady Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. 
Członek Rady Fundacji Ronalda McDonalda. Ambasador Dobrej Woli UNICEF.
Aktywnie, choć już wyłącznie amatorsko uprawia sport. Często bierze udział w masowych imprezach 
biegowych.  Rozwija swój klub lekkoatletyczny RK Athletics.

 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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 Dariusz Lasek
Członek Zarządu, Skarbiec TFI

Jest absolwentem wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie oraz 
ukończył studium doktoranckie w dziedzinie Ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami 
do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego oraz licencję doradcy inwestycyjnego. Pracę 
na rynku kapitałowym rozpoczął w 1998 roku w Domie Maklerskim Penetrator .W latach 1998-2001 
doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk rynku papierów dłużnych i główny ekonomista 
w Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz w Commercial Union Investment 
Management (obecnie grupa Aviva). W latach 2002-2017 pracował w Union Investment Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych jako zarządzający funduszami i portfelami, dyrektor inwestycyjny - papiery 
dłużne, główny ekonomista i prokurent. Wielokrotnie nagradzany m.in: złoty portfel 2005 w kategorii 
najlepszy fundusz zagraniczny papierów dłużnych; złoty portfel 2011 w kategorii najlepszy fundusz 
zrównoważony. Od października 2017 członek zarządu Skarbiec TFI, odpowiedzialny za nadzorowanie 
inwestycji w papiery dłużne we wszystkich funduszach z oferty Skarbiec TFI.

 Katarzyna Lorenc
Prezes Lu-Bi oraz 4 Business & People

Z wykształcenia ekonomista o specjalizacji strategia przedsiębiorczości. W swojej pracy wykorzystuje 
wieloletnie doświadczenie z zakresu badań organizacyjnych, myślenia systemowego, zarządzania 
projektami. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie pracy w konsultingu, szkoleniach i coachingu. 
Jest koordynatorem projektów nastawionych na wzrost efektywności pracy dla korporacji polskich 
i międzynarodowych oraz konsultantem projektów przekształceń organizacyjnych i zmiany postaw. 

Prezes Lu-Bi Sp. z o.o. oraz 4 Business & People Sp. z o.o., gdzie projektuje i nadzoruje projekty badawcze, 
zmian kultury organizacyjnej oraz postaw i wzrostu wyników sprzedażowych. 

Wyróżniona 5 miejscem w rankingu wschodzących gwiazd biznesu Gazety Prawnej. Członkini 
Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz Konwentu Business Centre Club. Przewodnicząca Grupy HR Loży 
Warszawskiej BCC oraz Ekspert BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy.
Usługi biznesowe stworzone przez Katarzynę zostały dziesięciokrotnie nagrodzone Medalami 
Europejskimi (Badanie kompetencji menedżerskich - Overview 360; Assessment i Development Center; 
Przeprowadzenie organizacji przez zmianę; Coaching menedżerski; Budowanie mentalności zwycięzcy 
w sporcie i biznesie; Szkolenie - Architektura Dynamicznego Przywództwa; Pogłębiona Diagnoza 
Menedżerska; Badanie satysfakcji, zaangażowania i opinii pracowników; Program Talentowy, Lu-Bi 
Outsourcing HR).

Prelegentka na ogólnopolskich konferencjach, gdzie zapraszana jest w charakterze eksperta. Udziela 
wywiadów do prasy, telewizji i radia. Jej publikacje zamieszczane są również na www.4bp.com.pl. oraz 
blogu http:/blog.4bp.com.pl/.
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 Wiesław Łatała
Radca Prawny, Partner Zarządzający, BDO Legal

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Doradza spółkom 
z rynku polskiego, jak i rynków zagranicznych. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, 
od wielu lat bierze udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych i postępowaniach przed Komisją 
Nadzoru Finansowego, doradza również w zakresie polityki informacyjnej spółek notowanych na GPW 
S.A. Prawnik rekomendowany w dziedzinie fuzji i przejęć przez międzynarodową organizację Global 
Law Experts. Jest ekspertem w zakresie transakcji M&A, restrukturyzacji i reorganizacji podmiotów 
gospodarczych, zamówień publicznych i sektorowych. Pełni funkcje w organach nadzorczych spółek 
kapitałowych.
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Podyplomowego 
Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych 
Rachunkowość i Podatki w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 
W latach 1990-1998 asystent prof. Ireneusza Weissa w Katedrze Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

 Jakub Makurat
Dyrektor Generalny, Ebury Polska

Jakub Makurat jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w obszarze finansów. Jest zaangażowany 
w rozwój handlu zagranicznego w firmach sektora MSP w Polsce. Na co dzień współpracuje 
z przedsiębiorcami w celu ułatwienia im dostępu do efektywnych rozliczeń i skutecznych metod 
zarządzania ryzykiem finansowym.

Wcześniej Jakub pracował w Raiffeisen Bank, Fortis Bank i Deutsche Bank, gdzie pomagał klientom 
w skutecznym zarządzaniu finansami. Ukończył studia w zakresie Finansów i Bankowości a także 
Międzynarodowej Integracji Europejskiej. Od 2011 roku Jakub zaangażowany jest w rozwój przedsięwzięć 
w branży FinTech.

 Robert Jacek Moritz
Prezes Zarządu, ALTA

Robert Jacek Moritz jest pionierem nowego urbanizmu i stosowania metody charette, promowanej 
przez założycieli Kongresu Nowego Urbanizmu. Jest to metoda polegająca na angażowaniu osób 
zainteresowanych rozwojem danego terenu w jego projektowanie.
W latach 90-tych kierował firmą kurierską Servisco (obecnie DHL), a także firmą spedycyjną Hellmann 
Moritz. Od 2005 r. jest prezesem notowanej na GPW spółki ALTA. Przeprowadził proces transformacji 
spółki od działalności transportowej do inwestycyjnej.

ALTA S.A. inwestuje w przedsięwzięcia związane z tworzeniem przestrzeni miejskich i rozwiązań 
technicznych z tym związanych.
Jednym z ciekawszych projektów jest Siewierza Jeziorna, dzielnica tworzona blisko Katowic na terenie 
ok. 120 ha., zgodnie z zasadami nowego urbanizmu i zrównoważonego rozwoju.
Robert Jacek Moritz studiował w Instytucie Transportu Politechniki Warszawskiej. Mieszka w Siewierz 
Jeziorna.
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 Maciej Nowohoński
Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska 

Od marca 2014 roku jest Członkiem Zarządu Orange Polska ds. Finansów. Zasiada również w radach 
nadzorczych wybranych spółek Grupy Orange Polska.

Z Orange Polska związany jest od 2003 roku. W tym czasie pełnił  funkcje w obszarze finansów m.in.: 
Kontrolera Grupy Orange Polska w latach 2006-2014. W latach 2010-2011 zajmował także stanowisko 
Członka Zarządu w spółce Emitel. 
Natomiast w latach 2011-2013 był  Członkiem Zarządu ds. Finansów w spółce PTK Centertel. Przed 
dołączeniem do zespołu Orange pracował między innymi w Arthur Andersen i Andersen Business 
Consulting. 

Jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz szkoły 
biznesu Hogeschool van Arnhem en Nijmegen w Holandii.

 Marek Porczyński
Członek Zarządu, Aon Polska

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 1992 r. związany z polskim rynkiem ubezpieczeniowym jako pracownik i zarządzający polskich 
jednostek wiodących firm brokerskich: Sedgwick, Marsh, Aon.
 
Od wielu lat specjalizuje się w ubezpieczeniach instytucji finansowych oraz należności handlowych. 
Odpowiadał także za koordynację obsługi klientów międzynarodowych i sektora kolejowego, zespoły 
specjalistyczne zajmujące się ubezpieczeniami komunikacyjnymi, ubezpieczeniami wspierającymi 
transakcje fuzji i przejęć czy likwidacją szkód.
 
W maju 2017 r. dołączył do Aon Polska, obejmując stanowisko Członka Zarządu. Aktualnie odpowiada 
za koordynację współpracy z zakładami ubezpieczeń, ubezpieczenia ryzyk finansowych i sektora 
budowlanego oraz usług z zakresu zarządzania ryzykiem.
 Od 2005 r. Członek Zarządu i Wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych 
i Reasekuracyjnych.

 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 wchodzi ponad 11 firm, w tym APN Promise, 
Sevenet, RET-AL, Alterkom czy Supremo.
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 Tomasz Prusek
Publicysta Ekonomiczny, Prezes Zarządu Fundacji Przyjazny Kraj 

Kieruje pracami Fundacji Przyjazny Kraj, która m.in. prowadzi badania i analizy ekonomiczne, wspiera 
rozwój przedsiębiorczości oraz projekty edukacyjne.
 
Dziennikarz-politolog, absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia 
doktoranckie w Międzywydziałowym Zakładzie Studiów Amerykańskich UJ. Przez 25 lat pisał w „Gazecie 
Wyborczej” m.in. o rynku kapitałowym, nadzorze finansowym i corporate governance.
Laureat nagród i wyróżnień dziennikarskich: Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Nagroda im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 1996) za artykuł „Rok audytora” w miesięczniku „Gra na giełdzie”, „Rzeczpospolitej” 
i Coopers&Lybrand (wyróżnienie w konkursie „Kierunki rozwoju gospodarki polskiej do 2005 r.), 
Business Centre Club („Ostre Pióro” za propagowanie edukacji ekonomicznej), Citibank Handlowego 
we współpracy z Uniwersytetem Columbia (II nagroda w „Citigroup Journalistic Excellence Award), 
Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego (nagroda „Skrzydlaty FERK”),  Fundacji Batorego (nagroda 
specjalna w konkursie „Tylko ryba nie bierze?”), Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (wyróżnienie 
w konkursie o Nagrody SDP w 2007 r.). W konkursach Grand Press 2003 i 2012 nominowany w kategorii 
dziennikarstwo specjalistyczne.
 
W 2005 r. nominowany do tytułu „Osobowość Rynku Finansowego i Kapitałowego 2005 r.”. 
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych uhonorowało go tytułem „Dziennikarz Roku 2011”. W 2015 
był wśród laureatów plebiscytu „Ludzie i instytucje rynku finansowego 2015” CFA Society Poland i gazety 
giełdy „Parkiet”.
 
Autor powieści o kulisach rynku kapitałowego „K.I.S.S.”. Współautor książek: „Regulowany rynek 
kapitałowy w Polsce. Początki” oraz „Raport roczny spółki publicznej”.

 Andrzej Puncewicz
Partner Zarządzający, Doradca Podatkowy, CRIDO 

Partner zarządzający i szef Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Crido. Specjalizuje 
się w zagadnieniach z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz w postępowaniach 
podatkowych i sądowych. Odpowiada m.in. za projekty związane z zarządzaniem ryzykiem 
odpowiedzialności karnej skarbowej oraz ograniczaniem tego ryzyka w związku z kontrolą podatkową. 
W latach 2016-2018 został uznany za najlepszego doradcę w zakresie postępowań podatkowych 
w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczpospolita”. 

Posiada również bogate doświadczenie w obszarze restrukturyzacji i transakcji M&A. Doradzał w tym 
zakresie polskim i międzynarodowym firmom, m.in. z branży nieruchomości, sektora pośrednictwa 
finansowego oraz wydobycia ropy i gazu.

Ukończył z wyróżnieniem Executive MBA Uniwersytetu w Chicago (University of Chicago Booth School 
of Business). W latach 2014-2016 był prezesem Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Podatkowego (IFA), w którym wcześniej przez około 5 lat pełnił funkcję członka zarządu. W 2005 r. został 
jednym z założycieli firmy doradczej Crido.
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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).

 Arkadiusz Regiec
Prezes Zarządu, Beesfund

Wierzy w siłę społeczności i zmianę jaką może ona dokonać. Twórca największej platformy equity 
crowdfundingowej w Europie Środkowo-Wschodniej, posiadającej blisko 5000 zarejestrowanych 
inwestorów. Beesfund.com pomógł przeprowadzić 19 startupom   emisję akcji i zebrać ponad 5 mln 
złotych w emisjach otwartych i 10 mln złotych w emisjach zamkniętych. Twórca projektu tokenbridge, 
opartego o technologię blockchain, umożliwiającego przeprowadzanie ICO (initial coin offering), 
szef akceleratora powołanego przez Giełdę Papierów Wartościowych i Beesfund. Prezes Polskiego 
Towarzystwa Crowdfundingu.
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 Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Prawa 
Brytyjskiego przy Uniwersytecie w Cambridge. Od 1997 r. do 2004 r. związany był z Komisją 
Papierów Wartościowych i Giełd. Pełnił między innymi funkcję radcy Przewodniczącego Komisji oraz 
rzecznika prasowego Komisji. W 2004 r. został powołany na stanowisko szefa gabinetu Ministra 
w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie koordynował procesy restrukturyzacyjne oraz procesy związane 
z wprowadzaniem do publicznego obrotu spółek z udziałem Skarbu Państwa. W 2005 r. objął stanowisko 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - odpowiadał za nadzór właścicielski nad spółkami 
Skarbu Państwa. W latach 2006 - 2009 pełnił funkcję członka Zarządu PKO TFI S.A. Od 2009 r. Członek 
Zarządu, a od 2017 r. Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
 
Zaangażowany równolegle w działalność edukacyjną. W latach 1999 - 2007 wykładowca  i dyrektor 
studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w  Warszawie. Prowadził również 
wykłady w Instytucie Rozwoju Biznesu oraz w Euro Finanse i Twiggerze. Jest współautorem książek: 
”Zasady emisji obligacji komunalnych” oraz „Prawa i obowiązki akcjonariusza spółki publicznej”.
 
W latach 2003 - 2013 członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w okresie 2010 - 
2013 pełniący funkcję Dziekana Rady.

Zasiadał w radach nadzorczych m.in. spółek: PKN Orlen S.A., BGŻ S.A., BondSpot S.A., PKL S.A., Tramwaje 
Warszawskie. Był także Członkiem Rady Fundacji PZU.

 Piotr Wysocki
Partner, Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy

Od 2009 r. pełni funkcję partnera w zespole podatkowym Baker McKenzie w Warszawie. Specjalizuje 
się w doradztwie podatkowym w zakresie podatków dochodowych oraz międzynarodowym prawie 
podatkowym. Jego praktyka obejmuje doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć, transakcjach 
finansowania oraz transakcjach na rynku kapitałowym. Doradza również przy licznych międzynarodowych 
procesach reorganizacyjnych oraz strukturyzacji inwestycji dokonywanych w Polsce przez zagraniczne 
korporacje i fundusze private equity. Prowadził również szereg projektów na rzecz polskich dużych 
i średnich spółek oraz ich właścicieli, w tym w zakresie ekspansji zagranicznej. Reprezentuje klientów 
w sporach przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących przede wszystkim podatków 
dochodowych.

Uznany ekspert w zakresie doradztwa transakcyjnego. W latach 2010-2015 laureat rankingu firm 
doradztwa podatkowego Dziennika Gazety Prawej w kategorii Fuzje i Przejęcia, a w 2017 r. w kategorii 
Międzynarodowe Prawo Podatkowe.  Rekomendowany również przez liczne rankingi międzynarodowe 
(Legal 500, Chambers czy Tax Directors’ Handbook).
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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

PARTNERZY STRATEGICZNI

 Ebury to międzynarodowa instytucja płatnicza specjalizująca się w usługach finansowych dla przedsiębiorstw 
- pomaga im rozwijać biznes na rynkach zagranicznych, eliminując bariery w obszarze rozliczania transakcji 
walutowych, zarządzania ryzykiem walutowym oraz finansowania handlu. Ebury umożliwia transakcje 
w ponad 140 walutach. Dostarcza 18 tys. firm elastyczne instrumenty finansowe zabezpieczające ryzyko 
kursowe, ułatwia zarządzanie płatnościami zagranicznymi oraz optymalizuje inkaso należności zagranicznych. 
Analizy i opracowania rynkowe dostarczane codziennie przez analityków Ebury zapewniają przedsiębiorcom 
wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych na wielu rynkach zagranicznych. 

 
 Ebury to zespół ponad 400 specjalistów posiadających bogate doświadczenie na światowych rynkach 

finansowych pracujących w europejskich biurach: Londynie, Amsterdamie, Madrycie, Warszawie, 
Paryżu, Zurichu, Hamburgu i  Atenach.  Centrum operacyjne i technologiczne w Maladze (Hiszpania) 
dostarcza klientom bezpieczne i innowacyjne rozwiązania transakcyjne. Polskie biuro Ebury zatrudnia 
ponad 40 pracowników i obsługuje kilkaset polskich firm.

 
 W 2016 roku Ebury zrealizowało dotąd transakcje o łącznej wartości ponad 5mld mld funtów. Ebury jest 

regulowaną przez FCA (brytyjski odpowiednik KNF), w tym status Autoryzowanej Instytucji Płatniczej. Firma 
posiada wsparcie kapitałowe uznanych inwestorów finansowych na świecie; Virtuvian oraz 83North. 

Więcej informacji: www.ebury.pl
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 Orange Polska - wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce we wszystkich segmentach 
rynku telekomunikacyjnego. Posiada największą infrastrukturę  telekomunikacyjną w kraju. Oferuje 
klientom usługi w najnowocześniejszych technologiach, w tym usługi konwergentne, łączące telefonię 
stacjonarną i mobilną, internet domowy i mobilny oraz liczne usługi multimedialne. Dostarcza kompleksowe 
rozwiązania dla biznesu. Prowadzi działalność badawczo-rozwojową, wspiera innowacyjność. Inwestuje 
w superszybki światłowodowy internet oraz mobilny internet 4G/LTE. Źródłem sukcesu Orange Polska 
jest konkurencyjna oferta, silne i aktywne struktury sprzedażowe oraz wysoka jakość obsługi klienta, 
wzmocnione przez rozbudowaną infrastrukturę i zmotywowaną kadrę pracowników. Jako jedyny operator 
w Polsce, posiada prestiżowy międzynarodowy certyfikat Customer Operations Performance  Center 
(COPC), który potwierdza spełnienie najwyższych standardów w zarządzaniu obsługą klienta. 

 Orange Polska należy do najbardziej zaangażowanych społecznie firm w kraju. Ma także największy 
program wolontariatu pracowniczego w Polsce. Poprzez projekty Fundacji Orange skutecznie przeciwdziała 
wykluczeniu cyfrowemu. Zachęca do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze oraz budowania społeczności 
przy umiejętnym wykorzystaniu Internetu i technologii.   

 Orange Polska jest częścią Orange - jednego z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Europie, 
działającego w niemal 30 krajach. Marka Orange funkcjonuje na globalnym rynku już od ponad 20 lat. 
Uważana jest za jedną z najbardziej innowacyjnych i cieszy się jednym z najwyższych wskaźników 
rozpoznawalności. 

Więcej informacji: www.orange.pl

PARTNER MERYTORYCZNY

 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest największą giełdą instrumentów finansowych 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Lata doświadczeń, wysokie bezpieczeństwo obrotu, niezawodność 
operacyjna oraz szeroka gama produktów czynią z GPW jedną z najlepiej rozpoznawalnych w świecie 
polskich instytucji finansowych. Warszawska giełda oferuje inwestorom szeroką gamę produktów i usług. 
Na prowadzonych przez GPW rynkach notowane są akcje blisko tysiąca krajowych i zagranicznych spółek. 
Giełda prowadzi ponadto obrót instrumentami dłużnymi, instrumentami pochodnymi i produktami 
strukturyzowanymi, a przez Fundację GPW dba o edukację społeczeństwa w zakresie rynku kapitałowego 
i inwestowania na giełdzie.

 
 Warszawska giełda systematycznie realizuje strategię rozwoju mającą na celu wzmocnienie atrakcyjności 

i konkurencyjności rynku dla krajowych i zagranicznych spółek i inwestorów. W czerwcu 2018 r. Zarząd 
GPW przedstawił 14 inicjatyw strategicznych, które będą drogowskazami na drodze ku umacnianiu pozycji 
międzynarodowej GK GPW. Grupa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postawi też na budowę 
nowych platform umożliwiających spotkanie kupujących i sprzedających na warszawskim parkiecie. Będzie 
też, w jeszcze większym stopniu niż dotychczas, wspierać krajową gospodarkę, co powinno ułatwić Polsce 
dogonienie najbardziej rozwiniętych gospodarek świata.

 
 Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na własnym parkiecie. 

 Więcej informacji: www.gpw.pl
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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 br. 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

PARTNERZY GŁÓWNI

 O Accenture 
 Accenture jest wiodącą globalną firmą oferującą profesjonalne usługi i rozwiązania w obszarach: 

Strategy, Consulting, Digital, Technology i Operations. Dzięki szerokiemu doświadczeniu i specjalistycznej 
wiedzy naszych ekspertów z ponad 40 branż oferujemy usługi łączące biznes z technologią. 
Działamy na całym świecie - 449 tysięcy pracowników pomaga naszym klientom z ponad 120 
krajów zwiększać efektywność ich przedsiębiorstw oraz osiągnąć realną wartość dla udziałowców. 
Innowacyjne rozwiązania Accenture zmieniają funkcjonowanie świata oraz sposób, w jaki żyjemy. 
W Polsce biura Accenture mieszczą się w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu oraz Katowicach. Pracuje 
w nich ponad 5 500 pracowników. 

Więcej informacji: www.accenture.pl
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 Firma Aon Polska jest częścią światowego koncernu Aon plc, wiodącego dostawcy profesjonalnych usług 
doradztwa i rozwiązań w dziedzinach takich jak ryzyko, emerytury i zdrowie w czasach, gdy zagadnienia te 
mają wyjątkowe znaczenie dla globalnej gospodarki. Aon na świecie zatrudnia ponad 50 tys. osób, w 500 
biurach zlokalizowanych w ponad 120 krajach.

 
 Akcje korporacji Aon notowane są na giełdzie w Nowym Jorku (symbol NYSE: AON). Roczne przychody 

grupy oscylują na poziomie 12 mld USD. Aon cieszy się doskonałą renomą potwierdzoną szeregiem nagród 
i wyróżnień, takich jak: najlepszy broker na świecie, najlepszy pośrednik ubezpieczeń i reasekuracji, 
najlepsza firma doradcza zarządzająca systemami motywacyjnymi dla pracowników.

 
 W Polsce Aon działa od 1992 roku i zatrudnia ponad 1 400 osób w biurach na terenie całego kraju:  

w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie. Specjalizuje się w zakresie zarządzania 
ryzykiem i usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczając innowacyjnych rozwiązań dopasowanych 
do indywidualnych potrzeb klienta oraz consultingiem HR. Sporządzane przez ekspertów Aon analizy 
oparte na pogłębionych danych pozwalają klientom maksymalizować osiągane rezultaty. Globalny zasięg 
umożliwia zdobywanie i wymianę doświadczeń, które są wykorzystywane w pracy z klientami przy 
tworzeniu sprawdzonych rozwiązań.

Więcej informacji: www.aon.pl

 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 47 
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.

Więcej informacji: www.bakermckenzie.com

 Beesfund S.A. - największa platforma equity crowdfundingowa w Europie Środkowej. Pomaga spółkom 
przeprowadzać emisje akcji i obligacji. 

 Posiada bazę ponad 5000 inwestorów. Spółka zajmuje się również pomocą przy realizacji ICO (initial coin 
ofering) oraz tokenizuje akcje i obligacje w oparciu o technologię blockchain. 

 Beesfund w tym roku otworzył wraz z Giełdą Papierów Wartościowych akcelerator dla przyszłych 
emitentów.

 Więcej informacji: www.beesfund.com
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 O CRIDO 

 Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe oraz pomagamy 
rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych 
dostępnych źródeł. 

 
 Dostarczamy firmom i ich właścicielom rozwiązania uwzględniające szybko zmieniające się otoczenie 

biznesowe, prawne oraz nowe wyzwania na poziomie lokalnym i globalnym. Wspieramy klientów 
– niezależnie od branży i skali działalności - w sposób pozwalający im bezpiecznie prowadzić i rozwijać 
biznes. Zapewniamy zarówno doradztwo na najwyższym poziomie, jak i cyfrowe rozwiązania wspierające 
prowadzenie bieżącej działalności.

 Zaangażowanie i praca naszego 250-osobowego zespołu zostały wielokrotnie docenione zarówno 
przez klientów, którzy współpracują z nami od wielu lat, jak i przez niezależne gremia. Ma to swoje 
odzwierciedlenie w rankingach doradców podatkowych i firm wspierających działalność B+R i innowacje, 
w których zajmujemy najwyższe pozycje.

 Jesteśmy doradcami, nie audytorami. Jesteśmy polską firmą konsultingową. Dzięki przynależności do 
międzynarodowej organizacji Taxand wspieramy klientów w rozwoju ich biznesu również za granicą.    

Więcej informacji: www.crido.pl

 Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną organizacją specjalizującą się w audycie, 
usługach księgowych, doradztwie podatkowym i usługach doradczych.

 
 Na dzień 1 stycznia 2017 roku Mazars i jego firmy współpracujące działają w 94 krajach.       

W 79 krajach działają biura zintegrowane z Mazars, a w 15 pozostałych Mazars prowadzi 
działalność w porozumieniu z firmami współpracującymi. Korzystamy z fachowej wiedzy 18 000 
specjalistów, doradzając przedsiębiorstwom - dużym spółkom międzynarodowym, małym i średnim  
przedsiębiorstwom, inwestorom prywatnym - i instytucjom publicznym na każdym etapie ich rozwoju. 
Przynależność do Stowarzyszenia Praxity daje nam możliwość obsługi klientów w innych 24 krajach.

 W Polsce Mazars działa od 1992 roku, zatrudniając obecnie ponad 200 specjalistów w dziedzinie audytu, 
księgowości oraz doradztwa podatkowego. W portfolio naszych klientów znajdują się zarówno polskie, 
jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa różnej wielkości, w tym spółki notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Proponujemy im rozwiązania oparte na dogłębnym zrozumieniu każdej 
firmy, dopasowane do jej etapu rozwoju i zgodne z jej oczekiwaniami.

 Więcej informacji: www.mazars.pl
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PARTNERZY WSPIERAJĄCY

 O Lu-Bi 
 Misją Lu-Bi jest udostępnianie Pracodawcom, którym zależy na budowaniu pozytywnego środowiska 

pracy, najlepszych praktyk zarządzania ludźmi w cenach dostępnych każdemu Przedsiębiorcy.
 W ramach abonamentu organizacja zyskuje profesjonalnego partnera do zarządzania kapitałem ludzkim, 

a dedykowany zespół ekspertów tworzy plan rozwoju biznesu i konsekwentnie go realizuje. Podejmuje 
działania, które:

 • wspierają Zarząd w sukcesach biznesowych
 • pomagają zarządzać zmianami i rozwojem biznesu
 • podnoszą efektywność pracy
 • ograniczają rotację pracowników

   
Aby to zapewnić korzystamy z 12-letniego doświadczenia w:

 • tworzeniu strategii personalnej
 • realizacji pomiarów zaangażowania
 • w doradztwie dla menedżerów i pracowników
 • rozwoju i ocenie kompetencji
 • zarządzaniu talentami i sukcesją
 • procesach rekrutacji
 • budowaniu kultury organizacyjnej

  
Dlaczego firmy zyskują na Outsourcingu Strategicznego HR?

   
Oszczędzają swój czas, ponieważ w cenie specjalisty otrzymują profesjonalny zespół oraz dostęp do 
wysokiej jakości narzędzi zarządczych. Mają dostęp do najlepszych praktyk i nowinek zarządczych, 
wzmacniając jednoczenie swa markę i lojalność zespołu. Wzrasta efektywność pracy.

  Zespół jest zaangażowany i świetnie współpracuje. Zarząd koncentruje swoją uwagę na działalności 
podstawowej i rozwoju biznesu, zdejmując sobie z głowy większość problemów personalnych.

  
 Opiekuj się ludźmi, a wtedy będą się opiekować Twoim biznesem.
 Richard Branson

   Więcej informacji: www.lu-bi.pl
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 PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych tpowołane zostało do życia w połowie 1997 r. przez 
PKO Bank Polski i szwajcarską grupę finansową Credit Suisse. Jednostki funduszu inwestycyjnego PKO 
TFI pojawiły się w sprzedaży po raz pierwszy 9 października 1997 roku.

 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 września 2018 roku 
Towarzystwo zarządzało ponad 35 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

 Silvermedia to nowatorska firma IT założona w 2002 r. z inicjatywy naukowców i pasjonatów 
biocybernetyki. Firma składa się z wielodyscyplinarnych zespołów, ekspertów od technologii, biznesu 
i marketingu, którzy wspólnie pracują nad dostarczaniem rozwiązań dla dużych i różnorodnych instytucji.

 Głównym obszarem działania firmy jest zastosowanie inteligentnych rozwiązań, które wspomagają 
procesy łańcucha wartości w wielu sektorach, takich jak medycyna, ochrona zdrowia, transport, usługi 
czy też sektor produkcyjny. Silvermedia odpowiada na bieżące potrzeby klientów poprzez tworzenie 
dedykowanych rozwiązań wykorzystujących samouczące się algorytmy.

 Więcej informacji: www.silvermedia.pl

 Skarbiec TFI 
 Skarbiec TFI S.A. funkcjonuje od 1997 roku i jest licencjonowaną instytucją finansową. Na naszą ofertę składa 

się wiele rozwiązań inwestycyjnych, zróżnicowanych zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak  
i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Przez Skarbiec TFI zarządzane są 49 fundusze i subfundusze, 
w których zgromadzono aktywa o wartości ponad 16 mld złotych. Towarzystwo było wielokrotnie wyróżniane 
prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność naszych produktów. 

 W 2002 roku Gazeta Giełdy Parkiet uznała Skarbiec TFI najlepszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych 
w 2002 r., honorując nas statuetką Byka i Niedźwiedzia. W 2006 roku Towarzystwo zdobyło nagrodę Lider 
Rynku w kategorii Najlepsza Firma Finansowa w Polsce. Rok później Skarbiec TFI został wybrany najlepszym 
Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w rankingu dziennika Rzeczpospolita i firmy Analizy Online. 
Także w 2007 roku Skarbiec TFI SA zostało uznane za jedną z najsilniejszych marek w kategorii Business 
Superbrands w rankingu międzynarodowej organizacji Superbrands. W 2018 roku Skarbiec TFI SA zostało 
wybranym najlepszym TFI w Polsce według gazety Parkiet.

Więcej informacji: www.skarbiec.pl
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PARTNERZY TECHNOLOGICZNI

 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 
 • Handlu Detalicznego 
 • Mediów i telekomunikacji  
 • Administracji Publicznej  
 • Służbie Zdrowia 

 Więcej informacji: www.promise.pl

 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.
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 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

PARTNER BIEGU

 O hummel®
 Założona w 1923 roku duńska firma hummel® ma długą historię tworzenia odzieży sportowej. 

hummel® znany jest z produkcji innowacyjnego i niezwykle wytrzymałego sprzętu, obuwia, 
ubrań oraz dodatków sportowych. Filozofia hummel® to „Zmieniamy świat przez sport”. Przez 
lata firma rozpoczęła i wspierała wiele projektów, bo sport to nie tylko aktywność fizyczna, ale 
międzynarodowy język, burzący podziały polityczne, rasowe, kulturalne i religijne.

 
 Marka hummel® jest obecna w Polsce od wielu lat i hummel Polska jest wyłącznym dystrybutorem 

w kraju. Jesteśmy liderem na naszym rynku piłki ręcznej; popularne chevrony widać na strojach 
zawodników od rozgrywek szkolnych po ligi profesjonalne. Współpracujemy z ponad tysiącem 
klientów hummel Polska oferuje szeroki zakres produktów dla wszystkich dziedzin sportu i do 
codziennego użytku. Ambasadorem marki hummel® w Polsce został od 2018 roku Sławomir Szmal 
- bramkarz, zdobywca trzech medali Mistrzostw Świata, wielokrotny Mistrz Polski, triumfator Ligi 
Mistrzów 2015.

 
 Bazując na sukcesie sprzętu profesjonalnego, hummel Polska rozpoczął ekspansję na rynku 

detalicznym w Polsce. Firma tworzy sieć własnych sklepów firmowych, które w przyszłości dadzą 
początek sieci franczyzowej. Na początku 2018 roku uruchomiono sklepy we Wrocławiu, Łodzi  
i Poznaniu, w największych centrach handlowych Polski. Oprócz odzieży typowo sportowej, 
dostępna jest tam szeroka oferta obuwia i odzieży lifestyle’owej.

 Więcej informacji: www.hummel.pl
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