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PROGRAM KONGRESU

13 LUTEGO 2018 \ DZIEŃ I

12:00 - 12:50   Rejestracja gości oraz kawa powitalna

12:50 - 13:00   Otwarcie Kongresu

 Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

13:00 - 14:30   BLOK I: Zmiany w obszarze korporacyjnym

 Spółka europejska jako spółka akcyjna

 › Procedura przekształcenia i konsekwencje (zasada ciągłości)
 › Korzyści z funkcjonowania spółki publicznej w formie spółki europejskiej
 › Spółka europejska w kontekście Unii Rynków Kapitałowych

 Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Piotr M. Szelenbaum, Partner, SPCG

 Elektroniczna tożsamość w spółce giełdowej
 › Korzyści dla spółki
 › Weryfikacja tożsamości kontrahentów
 › Precyzyjnie określony moment zawarcia transakcji

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Dyrektor Zarządzający, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Krzysztof Wojdyło, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

 Osobista odpowiedzialność w obszarze karno-skarbowym

 › Kogo może dotyczyć
 › Jak minimalizować ryzyko
 › Jak się zachować w przypadku materializacji ryzyka

 Dariusz Witkowski, Doradca Zarządu ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Andrzej Puncewicz, Partner Zarządzający, Doradca Podatkowy, Crido Taxand 
 Łukasz Trochimiuk, Adwokat, Crido Taxand

 Manipulacja informacyjna jako czyn nieuczciwej konkurencji

 › Konsekwencje zmian w definicji ustawowej manipulacji
 › Manipulacja na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 › Wnioski praktyczne dotyczące metod zwalczania przejawów manipulacji informacyjnej

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Marcin Marczuk, Radca Prawny, KMG.Legal 
 Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski, Adwokat, Arbiter Sądu Polubownego przy Prokuratorii  
 Rzeczpospolitej, KMG.Legal

14:30 - 15:30   Lunch

15:30 - 17:00   BLOK II: Nowe wyzwania dla służb prawnych emitentów

 Pozycja i odpowiedzialność zarządu w procesie M&A

 › Udostępnianie informacji przez zarząd w procesie Due Diligence 
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PROGRAM KONGRESU

 › Oświadczenia i zapewnienia zarządu w SPA
 › Odpowiedzialność za zerwanie negocjacji

 Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Marcin Chomiuk, Radca Prawny, Partner, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS 
 Zbigniew Jara, Radca Prawny i Rechtsanwalt, Partner Zarządzający, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

 Obowiązki informacyjne - ryzyka dla władz spółek publicznych

 › Członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych 
 › Analiza dotychczasowych sankcji i ich uzasadnień
 › Możliwości zarządzania ryzykiem

 Dariusz Witkowski, Doradca Zarządu ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Leszek Koziorowski, Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL

 Co dalej z polskim rynkiem kapitałowym? 

 › Rządowa Strategia Rozwoju Polskiego Rynku Kapitałowego ze wsparciem Komisji Europejskiej  
- jakich zmian można oczekiwać

 › Unia Rynków Kapitałowych - szanse dla wzmocnienia polskiego rynku
 › Alternatywa dla emitentów: dual listing, zmiana rynku notowań

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Szymon Gałkowski, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Sektora Usług Finansowych w Kochański Zięba i Partnerzy 
 Ida Komorowska-Moj, Radca Prawny, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć w Kochański Zięba i Partnerzy

 Organizacja i przebieg WZA

 › Najważniejsze wyzwania
 › Najczęstsze problemy
 › Największe konsekwencje

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Dyrektor Zarządzający, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA

17:00 - 17:30   Przerwa kawowa

17:30 - 19:00   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 
 Michał Krystkiewicz, Starszy Specjalista, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
 Krzysztof Libiszewski, Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy 
 Marcin Marczuk, Radca Prawny, KMG.Legal 
 Rafał Rapala, Radca Prawny, Starszy Partner, Szef Praktyki Prawa Korporacyjnegow Kochański Zięba i Partnerzy 
 Mateusz Rogoziński, Counsel, Adwokat, Crido Legal 
 Piotr M. Szelenbaum, Partner, Kancelaria SPCG 

20:00   Wieczór Ostatkowy
 › Quiz
 › Uroczysta kolacja
 › Zabawa przy muzyce
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14 LUTEGO 2018 \ 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: Najnowsze zmiany w regulacjach dotyczących wezwań
 Piotr M. Szelenbaum, Partner, Kancelaria SPCG

 Grupa II: Służby prawne spółki na froncie cyberbezpieczeństwa
 Krzysztof Wojdyło, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy 
 Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy 
 Łukasz Lasek, Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy

 Grupa III: Ekspansja zagraniczna jako element rozwoju polskich spółek giełdowych
 Mateusz Rogoziński, Counsel, Adwokat, Crido Legal

 Grupa IV: Sposoby nabywania akcji własnych przez spółkę publiczną z uwzględnieniem regulacji MAR-owskich
 Krzysztof Marczuk, Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL 
 Magdalena Szeplik, Adwokat, Kancelaria GESSEL

 Grupa V: Wybrane aspekty zarządzania grupą kapitałową
 Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski, Adwokat, Arbiter Sądu Polubownego przy Prokuratorii 
 Rzeczpospolitej, KMG.Legal 
 Marcin Marczuk, Radca Prawny, KMG.Legal 
 Maciej Geromin, Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, KMG.Legal

 Grupa VI: Praktyczne aspekty relacji spółek zależnych z podmiotami dominującymi
 Marcin Chomiuk, Radca Prawny, Partner, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS 
 Zbigniew Jara, Radca Prawny i Rechtsanwalt, Partner Zarządzający, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

 Grupa VII: M&A w nowym otoczeniu regulacyjno-biznesowym
 Ida Komorowska-Moj, Radca Prawny, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć w Kochański Zięba i Partnerzy

 Grupa VIII: eVoting z wykorzystaniem blockchain
 Rafał Wawrzyniak, Dyrektor IT, Dział Eksploatacji Systemów Informatycznych, Krajowy Depozyt 
 Papierów Wartościowych

12:30 - 13:30   Lunch

13:30 - 15:00   Dyskusja panelowa: Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym
 › Zmiana filozofii nadzoru
 › Niezbędne procedury w spółkach
 › Audyt regulacyjny

 Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Dorota Mackiewicz, Wicedyrektor Biura Prawnego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
 Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
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PRELEGENCI

 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 śro-
dowiskowych 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 me-
nedżerskiej spółek. Członek Kapituły konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowa-
rzyszenie Emitentów Giełdowych. 

Wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Autor publi-
kujący na łamach Gazety Giełdy Parkiet, Manager MBA i kwartalnika Akcjonariusz, aktywny komenta-
tor polskiego rynku kapitałowego na Twitterze @piotrbiernacki.

Specjalizuje się także w tematyce presentation design i wykorzystywaniu grafiki w komunika-
cji 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 han-
dlowych (M&A). W ramach tej praktyki zajmuje się relacjami pomiędzy podmiotami powiązanymi, corpo-
rate governance, kontraktami menadżerskimi i umowami o pracę z pracownikami szczebla kierownicze-
go. W swojej dotychczasowej karierze prowadził szereg restrukturyzacji korporacyjnych przedsiębiorstw 
w różnych sektorach gospodarki. Specjalizuje się także w prawie kontraktów w szczególności w sektorze 
energetycznym oraz przemysłowym, w tym dla branży motoryzacyjnej. Doradzał także przy formowa-
niu złożonych przedsięwzięć joint venture, w tym o charakterze transgranicznym. Doradza generalnym 
wykonawcom, podwykonawcom i projektantom przy realizacji inwestycji w zakresie modernizacji infra-
struktury energetycznej oraz budowy centrów handlowych. 

Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych w wydawnictwie BECK (wyd. 2017) 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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 Szymon Gałkowski
Adwokat, Partner, Szef Praktyki Sektora Usług Finansowych, Kochański Zięba i Partnerzy

Specjalizuje się w prawie bankowym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym, ze szczególnym uwzględ-
nieniem transakcji finansowania, w tym transakcji na rynku kapitałowym. Brał udział w licznych między-
narodowych i lokalnych projektach finansowania inwestycji, finansowania nabycia spółek i aktywów 
oraz finansowania nieruchomości przez banki oraz inne instytucje finansowe, jak również przy emisjach 
papierów wartościowych i wprowadzaniu ich do publicznego obrotu.

Z powodzeniem doradza w różnych procesach restrukturyzacji finansowej spółek oraz w transakcjach 
fuzji i przejęć, w transakcjach bankowych, a także w sporządzaniu wewnętrznej dokumentacji bankowej.

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect/Catalyst wydany przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Szymon posiada unikalne doświadczenie w zakresie 
projektów na międzynarodowych rynkach kapitałowych, takich jak IPO, dopuszczenie papierów war-
tościowych do obrotu czy dual listing na zagranicznych giełdach, w szczególności na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Londynie. Z sukcesem przeprowadził m.in. pierwszy w Polsce projekt wprowadzenia 
akcji polskiej spółki Work Service S.A., notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 
do obrotu na rynku podstawowym (Main Market) Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London 
Stock Exchange). Przed przystąpieniem do KZP zdobywał doświadczenie w międzynarodowych kancela-
riach prawnych, m.in.: Allen & Overy, Weil, Gotshal & Manges oraz CMS Cameron McKenna.

Szymon Gałkowski jest prawnikiem regularnie rekomendowanym przez IFLR1000 (2018: Leading  
Lawyer, Highly regarded) i Legal 500 EMEA.

 Maciej Geromin 
Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, KMG.Legal

Rozpoznawalny adwokat i doradca restrukturyzacyjny działający w przekonaniu, że porządek i wysoka 
jakość pracy stanowią gwarancję bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia Klienta. Posiada doświad-
czenie w międzynarodowych sporach cywilnych toczonych między emitentami na różnych rynkach re-
gulowanych. Na rynku krajowym prowadził projekty związane z roszczeniami formułowanymi wobec 
największych polskich emitentów oraz reprezentował ich interesy jako wierzycieli w postępowaniach 
restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Posiada nadto unikatowe doświadczenie w zakresie organizacji prac zespołów eksperckich, również 
w  ramach administracji publicznej. Jest cenionym praktykiem postępowań restrukturyzacyjnych i upa-
dłościowych legitymującym się licencją doradcy restrukturyzacyjnego oraz rozległym piśmiennictwem 
naukowych w tej tematyce. Jest praktykiem o dużym zacięciu dydaktycznym, realizującym się od kilku 
lat jako wykładowca na studiach podyplomowych (w tym organizowanych dla sędziów i prokuratorów) 
oraz cyklicznych szkoleniach z prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego dla przed-
siębiorców i praktyków prawa.
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 Zbigniew Jara
Partner, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Kieruje zespołami Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć. Od wielu lat jest uznanym ekspertem w zakresie 
prawa spółek, fuzji i przejęć, prawa handlowego, joint venture, prawa kartelowego, a także w zakresie 
rozwoju i finansowania projektów. W ramach praktyki Fuzji i Przejęć doradza polskim i międzynarodo-
wym koncernom w kompleksowych transakcjach, w tym transgranicznych (M&A), oraz porozumieniach 
o współpracy (joint venture), m.in. niemieckiemu właścicielowi przy restrukturyzacji, a kolejno sprzedaży 
ponad 200 dyskontów. Doradzał ponadto niemieckiemu koncernowi przy budowie fabryki fundamen-
tów do morskich elektrowni wiatrowych w zakresie struktury (SPV) i warunków współpracy z polskimi 
partnerami, a następnie przy sprzedaży jego udziałów w owym joint venture. Prowadził także szereg 
restrukturyzacji korporacyjnych przedsiębiorstw w różnych sektorach gospodarki, w tym restruktury-
zacji transgranicznych. 

Autor polsko- i niemieckojęzycznych publikacji z zakresu prawa spółek, prawa handlowego oraz pra-
wa kartelowego, m.in. na temat: joint venture, wykonywania prawa głosu z udziałów/akcji, zaskarża-
nia uchwał zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, reprezentowania spółki kapitałowej w umowach 
z  członkami zarządu, obowiązku informacji i zachowania poufności w trakcie due diligence, wykupów 
menedżerskich (MBO) w spółkach akcyjnych oraz transgranicznych fuzji spółek. Autor i redaktor wyda-
nia Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wydawnictwa C.H. Beck (2017) oraz Beck-online (2017).

 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 Zagraniczne-
go tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich ob-
szarów, 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.
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 Ida Komorowska-Moj
Radca Prawny, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański Zięba i Partnerzy

Specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym oraz prawie rynków kapitałowych. Posiada szerokie 
doświadczenie w obsłudze fuzji i przejęć oraz innych, często innowacyjnych transakcji oraz projektów 
na rynku polskim i międzynarodowym.

Specjalizuje się w obsłudze transakcji sprzedaży udziałów i akcji, w tym na rynku regulowanym, a tak-
że sprzedaży przedsiębiorstw i ich części. Obsługuje prawnie projekty typu joint venture, zawieranie 
i wykonywanie umów inwestycyjnych i porozumień wspólników. Opracowuje struktury transak-
cji i  strategie negocjacyjne, zarządza projektami, zespołami prawników i doradców.  Opracowywała 
i  przeprowadzała złożone restrukturyzacje grup kapitałowych, podziały, połączenia i likwidacje spółek, 
a także optymalizacje wewnątrzgrupowych zasad finansowania spółek. Zapewnia obsługę korpora-
cyjną i kompleksowe bieżące wsparcie prawne biznesu klientów. 

Doradzała w sprawach związanych z kontrolą koncentracji. Przygotowywała zgłoszenia do organów 
antymonopolowych przy transakcjach i reprezentowała klientów przed UOKiK.  Wśród jej klientów są 
fundusze Private Equity, Venture Capital, spółki prywatne i publiczne, w tym spółki należące do Skarbu 
Państwa oraz międzynarodowe korporacje z różnych sektorów gospodarki.  Specjalizuje się w spra-
wach związanych z zarządzaniem grupami spółek i tzw. corporate governance. Opracowuje koncepcje 
ładu korporacyjnego, przeprowadza audyty istniejących rozwiązań i obsługuje procesy ich optymaliza-
cji. Opracowuje regulacje wewnętrzne dla grup spółek, aktualizuje je i nadzoruje ich wdrażanie. 

Uczestniczy w przygotowywaniu i komentowaniu projektów aktów prawnych dla sektora rynków 
kapitałowych. Zajmuje się obsługą korporacyjną organów spółek publicznych, doradza w zagadnie-
niach związanych z zarządzaniem informacjami poufnymi. Doradzała przy wielu ofertach publicznych 
zarówno spółek krajowych, jak i zagranicznych.  Przed dołączeniem do KZP pracowała m.in. w Dewey 
LeBoeuf, CMS Cameron McKenna, Bird & Bird.

 Leszek Koziorowski
Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL

Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych. Doradza m.in. przy pu-
blicznych 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 kapitało-
wego i przygotowania spółki do wejścia na giełdę. Również „Chambers Europe. Europe’s Leading Lawy-
ers for Business” wymienia go w gronie liderów dziedziny rynków kapitałowych, określając go mianem 
utalentowanego i szanowanego prawnika - zdecydowanie należącego do elity.
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 Andrzej Knap
Prezes Zarządu, Unicomp-WZA

Ekonomista, Prezes Zarządu spółki Unicomp-WZA, specjalizującej się w organizacji i obsłudze informa-
tycznej walnych zgromadzeń spółek kapitałowych oraz tworzeniu i eksploatacji informatycznych syste-
mów 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, rowe-
rowych i pieszych.

 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 kompe-
tentnego prawnika w Polsce. Wzbudza zaufanie i atencje klientów, jest rozpoznawalny i ceniony w orga-
nach wymiaru sprawiedliwości. Wybitny specjalista z zakresu prawa i procesu karnego oraz doradztwa 
prawnego w sytuacjach kryzysowych. Na rynku kapitałowym specjalizuje się przede wszystkim w do-
radztwie z zakresu obowiązków emitenta oraz zarządzania ryzykiem gospodarczym, w tym postępo-
waniem związanym z manipulacjami transakcyjnymi, informacyjnymi lub funkcjonowaniem grup kapi-
tałowych. Z powodzeniem prowadzi również skomplikowane spory cywilne, gospodarcze i medyczne. 

Doświadczenie zdobywał przez ponad piętnaście lat pracy naukowej, wieloletnie pełnienie funkcji dy-
rektora Biura Analiz Sejmowych oraz członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, przez trzy lata był 
również podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest profesorem Uniwersytetu War-
szawskiego. Jest doświadczonym praktykiem, co wykorzystuje w dydaktyce studentów i aplikantów. 
Wykładał również w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 Michał Krystkiewicz
Starszy Specjalista, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Ekspert w zakresie standaryzacji i harmonizacji procesów związanych z obsługą walnych zgromadzeń 
i  zdarzeń korporacyjnych. Od prawie 10 lat bierze udział w pracach implementujących na rynku pol-
skim międzynarodowe standardy obsługi, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki regulacyjnej. Uczestniczy 
w procesie wdrożenia standardu ISO20022 w komunikacji dotyczącej zdarzeń korporacyjnych i walnych 
zgromadzeń, a także projektowaniu i implementacji rozwiązania eVoting opartego na technologii block-
chain. 

Jest członkiem globalnej Securities Market Practice Group (SMPG) oraz European Market Implementa-
tion Group (E-MIG). Bierze udział w pracach Corporate Actions Working Group przy Europejskim Sto-
warzyszeniu Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA). Współprzewodniczy polskiej 
grupie Corporate Actions National Market Practice Group (CA NMPG PL).

Przed dołączeniem do KDPW pracował w Deloitte Advisory. Absolwent duńskiej Ingeniørhøjskolen 
(2005), Politechniki Łódzkiej (2007) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (2009).
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 Łukasz Lasek
Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Zajmuje się sprawami sądowymi i arbitrażowymi, w szczególności dotyczącymi nowych technologii 
i praw własności intelektualnej.

Reprezentuje klientów w sprawach toczących się na podstawie regulaminów Międzynarodowego Sądu 
Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), Sądu Arbitrażowego Lewiatan oraz 
Sądu Arbitrażowego przy KIG.

Jest certyfikowanym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a także 
solicitorem w Anglii i Walii (niewykonującym aktualnie zawodu w tej jurysdykcji). Ponadto reprezentuje 
klientów w sprawach karnych, głównie dotyczącymi przestępstw gospodarczych i działa w sprawach pro 
bono. Jest członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 Krzysztof Libiszewski
Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Krzysztof Libiszewski ma bogate doświadczenie we wszystkich rodzajach fuzji, przejęć, przekształceń i re-
strukturyzacji. Uczestniczył w wielu skomplikowanych transakcjach krajowych i międzynarodowych obej-
mujących rozporządzanie udziałami i majątkiem, restrukturyzację majątku i przekształcenia spółek handlo-
wych. Doradzał m.in. Skarbowi Państwa w zakresie restrukturyzacji największych polskich stoczni.

 Dorota Mackiewicz
Wicedyrektor, Biuro Prawne, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Od 1995 r. związana z rynkiem kapitałowym. W Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - Dyrektor Biura 
Prawnego. W latach 2006 – 2010 była Doradcą Przewodniczącego oraz Dyrektorem Zarządzającym Pio-
nem Prawno – Legislacyjnym w Komisji Nadzoru Finansowego.

W KDPW S.A. w Biurze Prawnym odpowiedzialna za pracę Zespołu Obsługi Prawnej Działalności Opera-
cyjnej realizującego zadania w zakresie obsługi prawej operacji na papierach wartościowych przeprowa-
dzanych w systemie depozytowym. Prowadzi również projekt autoryzacji KDPW S.A. jako centralnego 
depozytu papierów wartościowych zgodnie z rozporządzeniem CSDR.
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 Marcin Marczuk
Radca Prawny, KMG.Legal

Znany doradca wśród przedsiębiorców funkcjonujących na rynku kapitałowym. Był wielokrotnie wy-
różniany przez renomowane stowarzyszenia praktyków oraz podmioty certyfikujące (m.in. Chambers 
& Partners, LEGAL 500, IFLR 1000, Rzeczpospolita, Parkiet) jako wiodący ekspert obszarze Capital Mar-
ket (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 transakcyjna dla operacji i procesów negocjacyjnych 
typu M&A. Występuje w imieniu emitentów, sprzedających podmiotów dominujących oraz domów ma-
klerskich w postępowaniach administracyjnych przed KNF oraz instytucjami runku kapitałowego. Spe-
cjalizuje się także w kształtowaniu programów motywacyjnych dla osób kluczowych dla spółek publicz-
nych a także zagadnieniach regulacyjnych oraz informacyjnych spółek publicznych.

 Krzysztof Marczuk
Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL

Specjalizuje się w transakcjach na rynku kapitałowym. Doradza przy różnego rodzaju ofertach i emi-
sjach instrumentów finansowych, transakcjach nabywania znacznych pakietów akcji spółek publicznych, 
w tym pakietów kontrolnych oraz pozyskiwania finansowania. Zajmuje się obsługą korporacyjną spółek 
publicznych, w tym przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę, członków organów 
oraz akcjonariuszy. Doradza inwestorom, spółkom inwestycyjnym, firmom inwestycyjnym oraz towa-
rzystwom funduszy inwestycyjnych. Reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach 
administracyjnych przed KNF.

Doświadczenie zdobywał w Departamencie Prawnym oraz Departamencie Instrumentów Finansowych 
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie w Departamencie Emitentów Komisji Nadzoru 
Finansowego. Uczestniczył w pracach legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego, w tym w pra-
cach nad nowelizacją ustawy o ofercie publicznej.  Z Kancelarią GESSEL związany od 2007 roku. Wy-
kształcenie: Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji KUL. Ukończył aplikację 
prokuratorską, w 2009 roku został wpisany na listę radców prawnych.
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 Marcin Pietkiewicz
Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Marcin Pietkiewicz jest radcą prawnym w praktyce rynków kapitałowych i instytucji finansowych. Jest 
także członkiem praktyki prawa nowych technologii, gdzie doradza w zakresie crowdfundingu oraz wir-
tualnych walut (bitcoin). Zajmuje się zagadnieniami prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku 
kapitałowego i instytucji finansowych, transakcjami na rynku kapitałowym, problematyką corporate go-
vernance, zwłaszcza w zakresie spółek publicznych, a także zagadnieniami outsourcingu i compliance.

Bierze udział w przygotowywaniu dokumentacji związanej z emisją akcji, obligacji i produktów struktu-
ryzowanych. Doradza przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, transakcjach przejęć oraz 
nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych 
związanych z transakcjami na rynku kapitałowym, oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych 
w Polsce, a także w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur ma-
klerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów finanso-
wych oraz outsourcingu usług. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finan-
sowego. Uczestniczy w pracach dotyczących finansowania projektów (umowy kredytu, nabycie akcji, 
szczególne rodzaje finansowania), nabywania wierzytelności i powiązanych zabezpieczeń oraz sekury-
tyzacji wierzytelności.

Jest współautorem książki „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” wydanej przez LexisNexis Pol-
ska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy (Warszawa 2013).

 Andrzej Puncewicz
Partner Zarządzający, Doradca Podatkowy, Crido Taxand

Partner i szef Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Crido Taxand. Specjalizuje się w za-
gadnieniach 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 2016 r. i 2017 r. zo-
stał uznany za najlepszego doradcę w zakresie postępowań podatkowych w Rankingu Firm Doradztwa 
Podatkowego dziennika „Rzeczpospolita”. Andrzej 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. 

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w Dziale Doradztwa Podatkowego Arthur Andersen, od 2002 r. 
kontynuował w Ernst & Young. W 2005 r. został jednym z założycieli firmy doradczej Crido Taxand.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 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.
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 Magdalena Raczek-Kołodyńska
Dyrektor Zarządzający, 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 giełdo-
wej z uczestnikami rynku kapitałowego (2009)”, „Wpływ Konkursu Złota Strona Emitenta na komuni-
kację spółki notowanej z otoczeniem” (2010), „Strony internetowe spółek giełdowych - analiza jakości 
witryn internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta” (2011).

 Rafał Rapala
Radca Prawny, Starszy Partner, Szef Praktyki Prawa Korporacyjnego, Kochański Zięba i Partnerzy

Doradza Klientom w wielu aspektach z zakresu prawa spółek, fuzji i przejęć, konfliktach właścicielskich 
w spółkach, projektów typu JV, restrukturyzacji właścicielskiej, finansowej i majątkowej z udziałem wie-
lu stron. Specjalista w zakresie międzynarodowych transakcji handlowych, restrukturyzacji i upadłości, 
łączenia, nabywania spółek, projektów prywatyzacyjnych oraz konfliktami właścicielskimi w spółkach. 

Doradzał przy wielu istotnych projektach przejęć oraz innych transakcjach z zakresu prawa spółek, w tym 
w projektach prywatyzacyjnych oraz sporach korporacyjnych. Doradca inwestorów zagranicznych w za-
kresie obsługi ich działalności oraz inwestycji w Polsce, w tym inwestycji bezpośrednich typu greenfield 
w specjalnych strefach ekonomicznych. Wśród jego Klientów są m.in.: przedsiębiorstwa z sektora dóbr 
szybko zbywalnych (FMCG), sektora spożywczego i napojów, środków masowego przekazu i reklamy, 
sektora chemicznego, motoryzacyjnego, farmaceutycznego, kosmetycznego, militarnego, stoczniowego, 
zaawansowanych technologii, informatyki i nieruchomości, a także banki i instytucje finansowe.

Rafal Rapala jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Prawa Spółek i Prawa Handlowego przez 
Global Law Experts. Jest także prawnikiem regularnie wyróżnianym przez PLC Which Lawyer, IFLR1000 
oraz Legal 500 EMEA.
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 Mateusz Rogoziński
Counsel, Adwokat, Crido Legal

Counsel i szef Zespołu M&A oraz Private Equity w Crido Legal. Od kilkunastu lat specjalizuje się w do-
radztwie transakcyjnym, w tym w zakresie realizacji złożonych projektów M&A (krajowych i transgra-
nicznych) 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 dora-
dza 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. Członek Okręgowej Rady Adwokac-
kiej w Warszawie. Przed dołączeniem do Crido Legal pracował dla wiodących kancelarii - austriackiej 
(Schoenherr) oraz polskiej (Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy). 

Prelegent i autor publikacji z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego oraz usług płatniczych.

 Piotr M. Szelenbaum
Radca Prawny, Partner, Kancelaria SPCG

Specjalizuje się w prawie spółek, w szczególności w transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach 
na rynkach kapitałowych. Mec. Szelenbaum posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie pra-
cy w międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie obsługiwał zarówno transakcje krajowe,  
jak i złożone projekty realizowane na międzynarodowych rynkach finansowych, a także reprezentował 
największe polskie spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych realizowanych za granicą.

Piotr M. Szelenbaum doradzał klientom w wielu procesach dotyczących prywatnych transakcji typu 
M&A, nabywaniu znacznych pakietów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  
(w tym w ramach wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej),  
a także w przygotowywaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert papierów wartościowych i innych 
transakcji na rynku kapitałowym.

Od wielu lat, Piotr M. Szelenbaum jest rekomendowany przez międzynarodowe wydawnictwa takie jak 
Chambers Global, Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA w kategorii Corporate/M&A i Capital Markets.
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 Magdalena Szeplik
Adwokat, Kancelaria GESSEL

Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego. W Kancelarii GESSEL zajmuje się głów-
nie doradztwem związanym z publicznymi emisjami instrumentów finansowych, w szczególności pracu-
jąc nad sporządzaniem prospektów emisyjnych oraz opiniując i negocjując umowy towarzyszące ofercie 
publicznej. Ponadto obsługuje spółki publiczne w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych, 
w tym reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych przed KNF. Ponadto jest zaangażo-
wana w projekty związane z emisją obligacji i tworzeniem programów motywacyjnych. Przeprowadza 
również analizy due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych oraz doradza spółkom w bieżącej dzia-
łalności w zakresie zagadnień korporacyjnych. Doświadczenie zdobywała jako In-House Lawyer w spół-
kach prawa handlowego w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 2008 odbyła kurs organizowany przez 
Warszawską Izbę Maklerów i Doradców przygotowujący do egzaminu na doradcę inwestycyjnego. 
W Kancelarii GESSEL od 2012 roku. W 2016 roku wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwo-
kackiej w Warszawie. Biegle posługuje się językami: angielskim, niemieckim.

 Łukasz Trochimiuk
Adwokat, Crido Taxand

Adwokat w  zespole postępowań podatkowych i sądowych w Crido Taxand, ekspert w dziedzinie prawa 
karnego i prawa karnego skarbowego. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i admini-
stracyjnymi. Zapewnia aktywne wsparcie w trakcie kontroli i sporów podatkowych, doradza w kwe-
stiach odpowiedzialności karnej skarbowej, a także reprezentuje klientów w postępowaniach karnych 
skarbowych.

Przez ponad dziesięć lat był związany z administracją publiczną, gdzie sprawował funkcję oskarżyciela 
skarbowego w jednym z największych urzędów skarbowych w Polsce, reprezentując urząd przed sąda-
mi w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Przez cztery lata kierował również 
pracami komórki ds. karnych skarbowych tego urzędu. Prowadził również liczne postępowania przygo-
towawcze w sprawach dotyczących najpoważniejszych przestępstw skarbowych, niejednokrotnie się-
gających wielomilionowych uszczupleń podatkowych.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prelegent podczas szkoleń z zakresu prawa kar-
nego skarbowego zarówno dla pracowników administracji skarbowej, jak i dla podatników. Uczestniczył 
też w wielu konsultacjach na poziomie wojewódzkim oraz ministerialnym w tym obszarze. 
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 Rafał Wawrzyniak
Dyrektor IT, Dział Eksploatacji Systemów Informatycznych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Odpowiedzialny za infrastrukturę IT w Grupie Kapitałowej KDPW S.A. Od prawie dwudziestu lat zaanga-
żowany w budowę rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego w Polsce, wcześniej związany 
z tworzeniem oprogramowania dla sektora energetycznego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie 
projektowania oraz tworzenia oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania 
jego architekturą. Absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunkach informatyka oraz elektronika i teleko-
munikacja.

Obecnie jako Kierownik Projektu badawczo-rozwojowego prowadzonego w ramach Grupy Kapitałowej 
KDPW S.A. bierze aktywny udział w poszukiwaniu potencjału technologii blockchain w obszarze rynku 
kapitałowego.

 Robert Wąchała
Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu wycen 
przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych SGH w Warszawie. Wieloletni praktyk i specjalista w swojej 
dziedzinie, od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym.

Wchodził w skład Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych oraz Komisji Eg-
zaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Członek Komitetu Indeksów Giełdowych (2005-2009 
i 2013-obecnie) oraz działającego przy GPW Komitetu ds. rynku papierów udziałowych (2012-obecnie).

W latach 2001-2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku, a później dyrek-
tora Departamentu Informacji i Analiz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Od 2007 roku dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu Komisji Nadzoru Finansowego, który jest od-
powiedzialny za nadzór nad wykonywaniem obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne oraz 
ich akcjonariuszy, prawidłowość ogłaszania i przeprowadzania ofert przejęcia, a także za wykrywanie 
przestępstw manipulacji oraz ujawnienia i wykorzystania informacji poufnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie, jako prelegent z zakresu regulacji polskiego rynku kapitałowego, 
w szczególności obowiązków ciążących na emitentach papierów wartościowych dopuszczonych do ob-
rotu na rynku regulowanym oraz ich akcjonariuszach.
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 Dariusz Witkowski
Doradca Zarządu ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Pełni funkcję Doradcy Zarządu ds. Regulacji w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych. Uprzednio pełnił 
funkcje Wiceprezesa Stowarzyszenia oraz Prezesa Zarządu w Zakładach Tytoniowych w Lublinie S.A. 
oraz w Karen S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W latach 2009-2010 był zatrudniony w Konfederacji Pracodawców Polskich. Wcześniej przez trzy lata 
pracował w UniCredit CAIB Poland. W latach 2005-2006 zajmował stanowisko Członka Zarządu PKN 
Orlen, odpowiedzialnego za nadzór nad grupą kapitałową koncernu. W latach 2004-2005 pracował jako 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiadając za procesy prywatyzacji, w szcze-
gólności w ramach ofert publicznych. W latach 2000-2004 był członkiem Komitetu Indeksów Giełdo-
wych przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Od 1995 do 2004r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów w Ko-
misji Papierów Wartościowych i Giełd - odpowiadał za procesy dopuszczania papierów wartościo-
wych do publicznego obrotu oraz nadzorował spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych  
w Warszawie.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

Wykładowca na wielu konferencjach dotyczących rynku kapitałowego, nadzoru i publicznego  
obrotu papierami wartościowymi.

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.

 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 du-
żych 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, wirtual-
nych 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 star-
t-upów. Jest koordynatorem grupy roboczej ds. regulacji działającej w ramach Koalicji na rzecz Polskich 
Innowacji. 
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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 instrumenta-
mi 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 al-
ternatywnym systemie obrotu (ASO), jak również prowadzenie centralnego depozytu papierów warto-
ściowych. KDPW realizuje również szereg usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywiden-
dy 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 europej-
skiego rozporządzenia EMIR w zakresie raportowania informacji do repozytoriów transakcji. 

Od dnia 29 listopada 2013 r. KDPW rozpoczął nadawanie kodów LEI, niezbędnych w procesie raporto-
wania 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.

Istotną rolą Krajowego Depozytu jest również tworzenie połączeń operacyjnych (tzw. linków), dzię-
ki którym możliwy jest rozrachunek transakcji zagranicznych spółek notowanych na GPW w formule  
dual-listing. Krajowy Depozyt utrzymuje 19 połączeń operacyjnych z zagranicznymi instytucjami depo-
zytowymi. 

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

Więcej informacji: www.kdpw.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 ko-
legialny, w badaniach fokusowych kolekcjonujących drogą informatyczną dane na temat produktów zarów-
no 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 wie-
loletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Rokrocznie specjaliści, systemy informatyczne i platformy sprzętowe 
Unicomp-WZA obsługują ponad tysiąc różnych przedsięwzięć przedmiotem których jest głosowanie lub ze-
branie 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, opraco-
wanymi na bazie wieloletnich i bogatych doświadczeń procedurami, unikając tym samym jakiejkolwiek przy-
padkowości w toku realizowanych przedsięwzięć. Większość Klientów spółki to podmioty o bardzo wysokim 
statusie w rankingu wielkości i dynamiki rozwoju przedsiębiorstw co jednoznacznie daje pogląd na bardzo 
wysoki standard oferowanych i świadczonych przez Unicomp-WZA usług.

Więcej informacji: www.unicomp-wza.pl 
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PARTNERZY 

 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 zespo-
łów Crido Taxand pozwalają nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami 
biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz siecią Taxand sprawia, że nasi klienci „pod jednym dachem” 
otrzymują kompleksową usługę prawną, podatkową i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwiąza-
niem na rynku.

Więcej informacji: www.cridolegal.pl

 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 inte-
lektualnej, 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
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 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 restruk-
turyzacji 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 atu-
tem jest pro biznesowe i kompleksowe podejście prawników kancelarii oraz duże zaangażowanie w prowa-
dzone projekty. 

Klienci doceniają również wieloletnie doświadczenie i skuteczność naszej Kancelarii w prowadzeniu spo-
rów 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 prze-
prowadzić 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 praw-
nego 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 warun-
ków współpracy do indywidualnych potrzeb i możliwości, oferując dla klientów dedykowane i optymalne 
finansowo usługi prawne. Prowadzimy sprawy w różnych konfiguracjach: działalność osobista w niewiel-
kim 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
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 Kancelaria SPCG T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k. jest jedną z największych i naj-
bardziej doświadczonych, niezależnych firm prawniczych w Polsce. Od 30 lat świadczy kompleksowe usługi 
prawne w wielu dziedzinach prawa. 

Kancelaria SPCG specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm i przedsięwzięć inwestycyjnych, doradz-
twie w sektorze finansowym i w obszarze rynków kapitałowych oraz w obszarze ochrony danych oso-
bowych. Mamy również bogate doświadczenie w zakresie praktyki prawa pracy oraz w prowadzeniu 
skomplikowanych sporów sądowych i arbitrażowych. Od wielu lat współpracujemy z czołowymi firmami 
prawniczymi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji oraz USA.

SPCG łączą ścisłe związki ze środowiskiem akademickim w Polsce. Czterech partnerów SPCG jest profe-
sorami na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nasze kompetencje i doświadczenie są dostrzegane przez obserwatorów branży usług prawnych. Kan-
celaria oraz prawnicy SPCG zajmują wysokie pozycje w rankingach oraz są rekomendowani w między-
narodowych zestawieniach branżowych, m.in. w: Chambers Europe, Euromoney - Deal Watch, Forbes, 
Legal 500, PLC Which Lawyer, IFLR 100 oraz Best Lawyers, które oceniają rynek usług prawniczych 
w Europie i na świecie. Doceniają nas również lokalni audytorzy rynku usług prawnych - plasujemy się 
w czołówkach rankingów Rzeczpospolitej, a nasi prawnicy regularnie otrzymują wyróżnienia wschodzą-
cych gwiazd sceny prawniczej w Polsce - Rising Stars.

Zespół SPCG liczy ponad siedemdziesięciu prawników, z czego siedemnastu posiada status Partnera. 
Kancelaria świadczy swoje usługi na terenie całego kraju, realizując zlecenia za pośrednictwem czterech 
biur zlokalizowanych w Krakowie, Warszawie, Katowicach i Wrocławiu.

Więcej informacji: www.spcg.pl

 Kochański Zięba i Partnerzy (KZP) świadczy pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Kancelaria KZP 
zatrudnia obecnie ponad 100 prawników, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i rzecz-
ników patentowych współpracujących w biurach kancelarii w Warszawie i Krakowie. Specjalizujemy się w 
dostarczaniu Klientom innowacyjnych i efektywnych rozwiązań prawnych spełniających najwyższe profesjo-
nalne 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 roz-
ległej 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.kochanskizieba.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, angiel-
skim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, czeskim i koreańskim. Nasze biura znaj-
dują 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, infra-
struktura, Instytucje finansowe, kontrakty w obrocie profesjonalnym, life science, nieruchomości i in-
westycje 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, pra-
wo lotnicze, prawo ochrony środowiska, prawo pracy, prawo sportowe, prawo upadłościowe, private 
equity, reprywatyzacja, restrukturyzacja, rynki kapitałowe, sprzedaż detaliczna i sieci sprzedaży, trans-
port, ubezpieczenia, usługi płatnicze, własność intelektualna, zamówienia publiczne i partnerstwo pu-
bliczno-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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