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Szanowni Państwo,

Rok 2009 to rok obchodów i podsumowań 20 lat transformacji gospodarczej w Polsce.   

Te lata były także ważnym okresem budowania rynku kapitałowego w naszym kraju. Szcze-

gólnie spółki giełdowe, które wykorzystały możliwości rynku do dalszego rozwoju mają po-

wody do świętowania tej rocznicy.

Tegoroczny IV  Kongres Spółek Giełdowych SEG, który odbędzie się 15 października na 

Zamku Królewskim w Warszawie poświęcony będzie przede wszystkim poszukiwaniom 

odpowiedzi na wyzwania związane z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Chce-

my zaproponować uczestnikom Kongresu dyskusję o problemach rynku finansowego  

w warunkach dekoniunktury, możliwościach łagodzenia jej skutków i naukach płynących  

z kryzysu.

Gościem Honorowym Kongresu będzie pan Jacek Rostowski, Minister Finansów, który wy-

głosi wykład inauguracyjny. W skład Komitetu Honorowego Kongresu wejdą - podobnie jak 

w roku ubiegłym - prezesi największych polskich spółek giełdowych.

Podczas Kongresu rozdane zostaną nagrody spółkom giełdowym, które zwyciężą w kon-

kursie Złota Strona Emitenta. Jest to kolejna edycja konkursu, 

w którym oceniane są wszystkie spółki notowane na GPW i rynku NewConnect.  Zakończe-

nie Kongresu uświetni ciekawy spektakl artystyczny.

Tym samym gorąco zapraszam do udziału w tym wydarzeniu. Zapewniam, że zarówno 

poziom merytoryczny jak i organizacyjny Kongresu okaże się wart uczestnictwa. W załącze-

niu znajdują się informacje, które ułatwią Państwu dopełnienie formalności zgłoszeniowych.  

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zachęcam do jak najszybszego podjęcia decyzji.

   

Do zobaczenia wkrótce!

Beata Stelmach, Prezes Zarządu SEG
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Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę bardzo serdecznie po-

witać Państwa na IV Kongresie Spółek Giełdowych SEG.

Tegoroczny IV  Kongres, poświęcony jest przede wszystkim poszukiwaniom odpowiedzi 

na wyzwania związane z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Szczególnie miło 

mi zaprosić Państwa na wykład inauguracyjny na temat możliwości łagodzenia skutków 

kryzysu, który wygłosi pan Jacek Rostowski Minister Finansów.

Dyskusje  panelowe, do których zaproszeni zostali wybitni  przedstawiciele życia gospo-

darczego Polski i Europy, skoncentrują się przede wszystkim na problemach rynku finan-

sowego w warunkach dekoniunktury, możliwościach łagodzenia jej skutków i naukach 

płynących z kryzysu.

W wieczornej części programu wręczone zostaną nagrody spółkom giełdowym, które 

zwyciężyły w konkursie Złota Strona Emitenta. Jest to kolejna, trzecia już, edycja konkur-

su, w którym oceniane są wszystkie witryny spółek notowanych na GPW i rynku New-

Connect. 

Na zakończenie spotkania na Zamku Królewskim mam przyjemność zaprosić Państwa na 

bardzo interesujące wydarzenie artystyczne -  Classic Piano Show – spektakl muzyczno 

– kabaretowy Waldemara Malickiego łączący wyrafinowany żart z zaskakującymi aranża-

cjami  utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej.

Po zakończeniu spotkania na Zamku pragnę zaproponować Państwu wieczór w kultowej, 

znanej z niepowtarzalnego nastroju i atmosfery Jazz Bistro  „Gwiazdeczka” przy ulicy Piw-

nej w samym sercu Starego Miasta.

Chciałabym też bardzo gorąco podziękować Partnerom i Patronom IV Kongresu Spółek 

Giełdowych SEG. Bez ich wsparcia dzisiejsze spotkanie nie mogłoby mieć miejsca.

Życzę Państwu interesujących dyskusji a wieczorem przyjemnego relaksu.

Beata Stelmach
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Bank BPH SA Józef Wancer Prezes Zarządu

Bank Handlowy w Warszawie SA Witold Zieliński Wiceprezes Zarządu

Bank Millennium SA Bogusław Kott Prezes Zarządu

BOŚ SA Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

Bank Pekao SA Jan Krzysztof Bielecki Prezes Zarządu

Bank Zachodni WBK SA Mateusz Morawiecki Prezes Zarządu

BIOTON SA Janusz R. Guy Prezes Zarządu

BRE Bank SA Mariusz Grendowicz            Prezes Zarządu

Budimex SA Marek Michałowski Prezes Zarządu

Cyfrowy Polsat  SA Dominik Libicki Prezes Zarządu

DM IDM SA Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu

ENEA SA Maciej Owczarek Prezes Zarządu

Globe Trade Centre SA Piotr Bożydar Kroenke Prezes Zarządu

ING Bank Śląski SA Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu

KGHM Miedź Polska SA Herbert Wirth Prezes Zarządu

Kredyt Bank SA Maciej Bardan Prezes Zarządu

Mennica Polska SA Tadeusz Steckiewicz Prezes Zarządu

Mostostal-Export SA Michał Skipietrow Prezes Zarządu

MULTIMEDIA SA Andrzej Rogowski Prezes Zarządu

Netia SA Mirosław Godlewski Prezes Zarządu

Orbis SA                            Jean-Philippe Savoye Prezes Zarządu

PBG SA Jerzy Wiśniewski Prezes Zarządu

PGNiG SA Michał Szubski Prezes Zarządu

PKN ORLEN SA Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu

PKO Bank Polski SA Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu

Polimex- Mostostal SA Konrad Jaskóła Prezes Zarządu

Polnord SA Wojciech Stanisław Ciurzyński Prezes Zarządu

Stalexport Autostrady SA Emil Wąsacz              Prezes Zarządu

Telekomunikacja Polska SA Maciej Witucki Prezes Zarządu

Lista członków  
Komitetu Honorowego
IV Kongresu Spółek Giełdowych SEG
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Program  
merytoryczny
IV Kongresu Spółek Giełdowych SEG

12.30 - 13.00  

Rejestracja gości

13.00 - 13.15  

Powitanie gości – Beata Stelmach, Prezes Zarządu SEG

13.15 - 13.45  

Możliwości łagodzenia skutków kryzysu - Jacek Rostowski, Minister Finansów

13.45 - 15.15  

Wpływ kryzysu na międzynarodowy rynek finansowy
•  proponowane zmiany regulacyjne na rynku finansowym
• ograniczenie finansowania przez banki
• relatywny wzrost atrakcyjności finansowania przez emisje akcji
• czy państwo może pomóc czy zaszkodzić

Prowadzący: 
Jarosław Sroka

Uczestnicy:  
Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu, Bank Pekao SA 

Michał Boni, Minister, Szef Zespołu Doradców Strategicznych Premiera

Fabrice Demarigny, Partner, Mazars Group

Joanna Schmid, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa

Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu, 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Beata Stelmach, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
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15.15 - 16.30 

 Lunch

16.30-18.00 

Czego nauczył nas kryzys 
•  kto i jak zarabia na kryzysie
• kryzys jako impuls do podniesienia efektywności 
• kryzys jako forma oczyszczenia rynku
• jak finansować dalszy rozwój spółek

Prowadzący:  
Tomasz Lis

Uczestnicy:  
Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan

Sławomir Hinc, Wiceprezes Zarządu, PGNiG SA

Rainer Riess, Wiceprezes, Frankfurt Stock Exchange

Jacek Socha, Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers

Iwona Sroka, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA

Maciej Witucki, Prezes Zarządu, Telekomunikacja Polska SA
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Program  
wieczorny
IV Kongresu Spółek Giełdowych SEG

Patroni medialni

18.00 - 18.30 

Koktajl

18.30 - 19.00

Gala wręczania statuetek laureatom Konkursu 
Złota Strona Emitenta 2009

19.00 - 20.20 

Classic Piano Show - spektakl muzyczno-kabaretowy  
Waldemara Malickiego łączący wyrafinowany 
żart z zaskakującymi aranżacjami utworów  
muzyki klasycznej i rozrywkowej

20.20 - 24.00

Spotkanie w kultowej Jazz Bistro „Gwiazdeczka”  
przy ulicy Piwnej, w samym sercu-Starego Miasta.
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Prelegenci
Jacek Rostowski 
Urodził się 30 kwietnia 1951 r. w Londy-
nie. Jego ojciec Roman Rostowski był 
osobistym sekretarzem Tomasza Arci-
szewskiego, premiera Rzeczpospolitej 
na uchodźctwie.
Po II wojnie światowej, ojciec pozostał 
na emigracji politycznej. W latach pięć-

dziesiątych pracował w The Foreign and Commonwealth 
Office (odpowiednikiem ministerstw spraw zagranicznych 
w innych krajach). Charakter pracy ojca sprawił, że Ro-
stowski spędził  dzieciństwo na placówkach dyplomatycz-
nych m.in. w Kenii, Mauritiusie i na Seszelach.
W latach siedemdziesiątych Rostowski studiował stosunki 
międzynarodowe (1972- BSc), ekonomię i historię (1973-
MA) na University College London. W 1975 roku uzyskał 
tytuł magistra z ekonomii na London School of Economics 
and Political Science. Zaraz po ukończeniu studiów rozpo-
czął pracę jako wykładowca ekonomii. 
W latach 1988-1995 Rostowski pracował jako wykładow-
ca w School of Slavonic and East European Studies, Uni-
versity of London, a w latach 1992-1995 jako pracownik 
Centre for Economic Performance, London School of Eco-
nomics and Political Science (LSE). W 1995  został pro-
fesorem mianowanym i dziekanem Wydziału Ekonomii na 
Central European University w Budapeszcie. 
W latach 1989-1991 był doradcą ekonomicznym wicepremiera 
i ministra finansów Leszka Balcerowicza. Na początku lat dzie-
więćdziesiątych doradzał również rządowi Federacji Rosyjskiej 
w sprawach polityki makroekonomicznej. Rostowski redagował 
także wspólnie z Ljublo Sircem pismo akademickie ,,Communist 
Economies” (później znane jako “Communist Economies & Eco-
nomic Transformation” i ”Post Communist Economies”). 
W okresie rewolucji solidarnościowej, Jacek Rostowski 

wspierał założoną w Londynie organizację Polish Solidarity 
Campaign.
W latach 1995-2000 oraz 2005-2006 pełnił funkcję dziekana Wy-
działu Ekonomii w Central European University w Budapeszcie. 
W okresie od 1997 do 2001 r. pełnił funkcję szefa Rady Polityki 
Makroekonomicznej w Ministerstwie Finansów, a w latach 2002-
2004 doradcy Prezesa NBP. 
Od 2004 r. współpracował z Bankiem PEKAO S.A. jako doradca 
zarządu. Współpracę zakończył tuż przed objęciem funkcji mini-
stra finansów.Rostowski jest jednym z założycieli Centrum Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Był też członkiem Rady Fun-
dacji (zrezygnował wraz z objęciem funkcji ministra finansów).
Jacek Rostowski jest zwolennikiem szybkiego wejścia Polski 
do strefy euro. Jako profesor ekonomii jest autorem licznych 
publikacji poświęconych problematyce integracji Unii Europej-
skiej, polityce monetarnej, polityce kursowej i transformacji go-
spodarek postkomunistycznych. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. 
Mówi płynnie po angielsku, francusku, rosyjsku i hiszpańsku.

Jan Krzysztof Bielecki
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.  
W latach 1973-1981 pracował na Uni-
wersytecie Gdańskim, gdzie wykładał 
ekonomię. Był jednym z uczestników 
historycznego strajku w Stoczni Gdań-
skiej. W roku 1981 został usunięty  
z uczelni za aktywną działalność 

w NSZZ „Solidarność”.Od 1985 do 1990 roku był dyrek-
torem założonej przez członków „Solidarności” Spółdzielni 
„Doradca”, gdzie wspomagał Związek w działalności opo-
zycyjnej. W 1990 roku Prezydent Lech Wałęsa desygnował 
Jana K. Bieleckiego na Premiera. Funkcję Prezesa Rady Mi-
nistrów Jan K. Bielecki pełnił od stycznia do grudnia 1991 roku. 
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W latach 1992-1993 Jan K. Bielecki pełnił między innymi funk-
cję Przewodniczącego Kongresu Liberalno-Demokratycznego, 
zasiadał w Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, był Dele-
gatem Polski do Parlamentu Europejskiego oraz Ministrem ds. 
Integracji Europejskiej w rządzie Hanny Suchockiej.Od grudnia 
1993 do października 2003 roku Jan K. Bielecki sprawował 
funkcję Dyrektora Wykonawczego w Radzie Dyrektorów w Eu-
ropejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.Od l października 2003 
roku pełni funkcję Prezesa Banku Pekao S.A.5 marca 2009 
roku Jan Krzysztof Bielecki został uhonorowany tytułem Finan-
sista Roku 2008, przyznawanym przez „Gazetę Finansową”. 
Redakcja doceniła fakt, że Prezes Zarządu Banku Pekao SA 
jako jeden z pierwszych autorytetów ekonomicznych w Polsce 
przewidział grożący gospodarce kryzys.

Henryka Bochniarz
Doktor ekonomii, stypendystka Funda-
cji Fullbrighta. W rządzie Jana Krzyszto-
fa Bieleckiego pełniła obowiązki Ministra 
Przemysłu i Handlu. Aktywnie wspiera 
rozwój polskiej sztuki i kultury, jest wice-
prezesem Tatrzańskiej Fundacji Sztuki im. 
Stanisława Witkiewicza, do 2005 roku 

była współfundatorką literackiej nagrody NIKE. Jest również 
laureatką wielu nagród (m.in. za swoją działalność społeczną), 
odznaczona w 2004 roku Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Od stycznia 1999 r. jest prezydentem Pol-
skiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Michał Boni
w styczniu 2009 r. powołany na urzę-
dy Ministra – członka Rady Ministrów 
i Przewodniczącego Komitetu Stałe-
go Rady Ministrów, wcześniej pełnił 
urząd sekretarza stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Obecnie od-
powiada za koordynację prac legisla-

cyjnych. Jest jednym z autorów programu „Solidarność 
pokoleń 50+”, który ma pomóc osobom po 50. roku ży-
cia w powrocie na rynek pracy. Zasłynął jako negocjator 
ze związkami zawodowymi w kwestiach edukacji, służ-
by zdrowia, tzw. specustawy stoczniowej czy rozwiązań 
emerytalnych, pracował m.in. nad ustawą o emeryturach 
pomostowych. Od 2008 r. jest także Szefem Zespołu Do-
radców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Pod jego 
kierownictwem Zespół dokonuje analiz i oceny społecz-
no-ekonomicznej kraju oraz bierze udział w opracowaniu 
planów strategicznych rządu. Wśród najważniejszych do-
kumentów autorstwa Zespołu znajdują się: Raport o Ka-
pitale Intelektualnym Polski”, „Powrotnik. Nawigacja dla 
powracających”, oraz najnowszy „Raport Polska 2030. 
Wyzwania rozwojowe”.

Fabrice Demarigny
Fabrice Demaringy, 45 lat, posiada ty-
tuł magistra prawa i ekonomii oraz tytuł 
doktora nauk politycznych. 
Fabrice przez 11 lat pracował we fran-
cuskim Urzędzie Nadzoru nad Rynka-
mi Finansowymi, a w 2002 roku objął 
stanowisko Sekretarza Generalnego 

Komitetu Europejskich Regulatorów Rynku Papierów War-
tościowych (CESR).
Fabrice posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie za-
gadnień związanych z regulacją rynku papierów wartościo-
wych we Francji, w Unii Europejskiej i na świecie. Pomagał 
w przygotowaniu i przyjęciu większości unijnych dyrektyw 
w sektorze papierów wartościowych.
Doradza klientom w kwestiach prawnych i regulacyjnych 
zwłaszcza z zakresu rynków finansowych i kapitałowych, 
usług finansowych, instrumentów rynkowych i finanso-
wych oraz zgodności z wymogami dotyczącymi noto-
wania na giełdzie i ujawnianiem informacji finansowych 
przez spółki giełdowe.
W 2008 roku Fabrice Demarigny został wspólnikiem mię-



9

KONGRESIV 15 października 2009
Warszawa - Zamek Królewski

dzynarodowej firmy audytorsko-doradczej Mazars oraz kan-
celarii prawnej działającej w jej ramach - Marccus Partners.
Fabrice jest członkiem Grupy Ekspertów ds. Europejskich 
Rynków Papierów Wartościowych (ESME) w Komisji Euro-
pejskiej i członkiem zarządu Instytutu Europejskich Rynków 
Kapitałowych (ECMI).

Sławomir Hinc
zajmuje stanowisko wiceprezesa do 
spraw finansowych PGNiG. Sławomir jest 
absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, 
gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. 
Studiował także w Austrii na Wirtschaft-
suniversität w Wiedniu oraz w Niemczech 
w Technische Fachhochschule w Berlinie. 

Otrzymał tytuł doktora nauk technicznych z zakresu inżynierii 
gazownictwa na Politechnice Warszawskiej. Pracował w Dzia-
le Audytu i Doradztwa Gospodarczego w Arthur Andersen 
(1998-2000) oraz w Andersen Business Consulting (2000-
2004), gdzie zarządzał zespołami, które prowadziły projekty 
dla klientów z sektora energetycznego. W latach 2004-2008 
zajmował stanowisko dyrektora finansowego w Gaz-System 
SA, a od 2006 roku był także prokurentem tej spółki. Uczest-
niczył w pracach nad tworzeniem aktów prawnych dla sek-
tora gazowego. Na Politechnice Warszawskiej oraz w Pody-
plomowym Studium Inżynierii Gazownictwa prowadzi zajęcia 
w tematyce transportu gazu, taryfikacji i regulacji rynku gazu.

Tomasz Lis
urodzony 6 marca 1966r. w Zielonej 
Górze) - jeden z najpopularniejszych 
polskich dziennikarzy telewizyjnych, 
publicysta, autor  wielu książek .Skoń-
czył dziennikarstwo na Uniwersytecie 
Warszawskim. Na antenie debiutował 
3 maja 1990 r. wygrywając konkurs 

na prowadzących Wiadomości w TVP. Po powrocie ze 
stypendium amerykańskiej agencji informacyjnej został 
sprawozdawcą parlamentarnym, a w 1994 roku – ko-
respondentem w USA. Po powrocie do Polski w 1997r. 
rozpoczął pracę przy nowo powstającym programie 
informacyjnym Fakty w Telewizji TVN. Był współtwórcą  
i głównym prezenterem tego serwisu, nadawanego od 3 
października 1997r . 1 września 2004r. został członkiem 
Zarządu i dyrektorem programowym Telewizji Polsat, 
gdzie prowadził program publicystyczny Co z tą Polską? 
Był współtwórcą programu Wydarzenia. 
Po 11 latach pracy w telewizji komercyjnej powrócił do 
TVP. Od lutego 2008r. jest gospodarzem autorskiego 
programu publicystycznego pod tytułem Tomasz Lis 
na żywo. 
W czasie kilkunastu lat pracy w telewizji zrobił wywiady 
między innymi z Billem Clintonem, George’em Bushem 
seniorem, George’em Bushem juniorem, Icchakiem Ra-
binem, Shimonem Peresem, Donaldem Rumsfeldem, 
Colinem Powellem, Michaiłem Gorbaczowem, Oliverem 
Stonem, Dalajlamą, Tonym Blairem, Gordonem Brow-
nem, Condoleezzą Rice.

Rainer Riess 
Rainer Riess jest Wiceprezesem Za-
rządu Frankfurckiej Giełdy Papierów 
Wartościowych i Dyrektorem Zarzą-
dzającym Obszaru Rozwoju Rynku 
Kasowego w Deutsche Börse AG. 
Jest odpowiedzialny  za sprzedaż,  
rozwój biznesu jak również kwestie 

związane z emitentami dla rynku kasowego Deutsche 
Börse - w szczególności elektroniczny system obrotu 
Xetra i notowania na Giełdzie we Frankfurcie. Obecnie 
ponad 250 uczestników (banków i domów maklerskich) 
z 18 krajów używa systemu Xetra. Rynek kasowy Deut-
sche Börse obejmuje zaś ponad 300.000 akcji, instru-
mentów dłużych, funduszy indeksowych i aktywnie za-
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rządzanych, certyfikatów i warrantów. W ramach Grupy 
Deutsche Börse Rainer Riess był wcześniej odpowie-
dzialny za rynek pierwotny, a także istotnie przyczynił 
się do rozwoju niemieckiego i europejskich rynków akcji 
oraz ich struktur regulacyjnych. Brał również udział w 
tworzeniu i rozwoju różnorodnych innowacyjnych pro-
duktów i usług oferowanych przez Deutsche Börse 
AG, np. we wdrożeniu systemu obrotu Xetra, rynku 
Neuer Markt, segmentu ETF, czy też centralnego kon-
trahenta (CCP). 
Rainer Riess posiada dyplom Uniwersytetu Jana Wol-
fganga Goethego we Frankfurcie w dziedzinie ekonomii 
oraz tytuł MBA Uniwersytetu w Miami. Był stypendystą 
Fundacji Fulbrighta.

Joanna Schmid
Joanna Schmid – Podsekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Skarbu Państwa. 
Prawniczka i finansistka. Absolwent-
ka prawa na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach. Ukończyła studia po-
dyplomowe m.in. na Akademii Eko-
nomicznej - „Działalność banków 

komercyjnych”, w Szkole Głównej Handlowej  - studia 
menedżerskie (MBA) oraz studia podyplomowe - „Za-
rządzanie przedsiębiorstwem w warunkach Integracji 
Europejskiej”, na Uniwersytecie Warszawskim – „Ra-
chunkowość i Podatki”.  Zatrudniona m.in. w ING Ban-
ku Śląskim w Departamencie Inwestycji Kapitałowych, 
w Departamencie Prawnym (odpowiedzialna za nadzór 
właścicielski), jako dyrektor Biura w Grupie Inwestycyj-
nej Sp. z o.o. oraz wiceprezes zarządu do  spraw fi-
nansowo-operacyjnych w Funduszu Górnośląskim S.A. 
Ponadto zasiadała w wielu radach nadzorczych spółek 
giełdowych, domów maklerskich i towarzystw funduszy 
inwestycyjnych

Ludwik Sobolewski
Absolwent Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz studiów doktoranckich na Uni-
wersytecie Panthéon - Assass (Paris II). 
Doktor nauk prawnych, radca prawny.  
Pracował na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 

(1989-1995), w Urzędzie Rady Ministrów (1992-1993),  
a także był doradcą Zarządu Giełdy Papierów Warto-
ściowych w Warszawie (1994). W latach 1994-2006 wi-
ceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów War-
tościowych. Od 28 czerwca 2006 prezes Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie .Od czerwca 
2006 do czerwca 2008 przewodniczący Rady Nadzor-
czej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Od 
czerwca 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. 
Od 2006 roku prezes Zarządu Głównego Zrzesze-
nia Prawników Polskich. Członek European Centre for 
Comparative Commercial and Company Law (Centrum 
C-law.org). 
Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Od 2009 roku prezes Rady Nadzorczej MTS CeTO.

Jacek Socha
jest Wiceprezesem oraz Partnerem Pri-
cewaterhouseCoopers w Polsce. Do-
łączył do firmy w grudniu 2005 roku. 
Od tego czasu doradzał wielu polskim  
i zagranicznym spółkom. W latach 2004 
– 2005 pełnił funkcję Ministra Skarbu 
Państwa w rządzie Premiera Marka 

Belki. W tym okresie przeprowadził szereg prywatyzacji 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,  
w tym PKO BP (największa oferta publiczna w Polsce). 
W latach 1991-2004 pracował w Komisji Papierów 
Wartościowych i Giełd (jako Przewodniczący Komisji 
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1994-2004). W tym czasie brał udział w stworzeniu no-
woczesnego rynku kapitałowego w Polsce, w dopusz-
czeniu do publicznego obrotu znaczącej liczby spółek, 
które są obecnie notowane na GPW. Jest Honorowym 
Członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warsza-
wie, Związku Maklerów i Doradców oraz Izby Domów 
Maklerskich. Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej 
Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, gdzie 
przewodniczył Europejskiemu Komitetowi Regional-
nemu. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Rynków 
Rozwijających się oraz Członkiem Komitetu Wykonaw-
czego.Jest członkiem Komisji Dobrych Praktyk. Współ-
tworzył zasady przyjęte przez Giełdę Papierów Warto-
ściowych w 2002 r. Jest również członkiem Rady Ładu 
Informacyjnego.Jest autorem książek: „Rynek – giełda 
– inwestycje”, „Rynek papierów wartościowych w Pol-
sce”. Jest także autorem licznych artykułów i raportów 
z zakresu rynku kapitałowego.

Iwona Sroka
Prezes Zarządu Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych S.A. Absol-
wentka Szkoły Głównej Handlowej. 
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie 
nauk o zarządzaniu, nadany uchwałą 
Rady Kolegium Zarządzania i Finansów, 
Szkoły Głównej Handlowej w Warsza-

wie. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1994 r. jako 
Radca w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W 
latach 1994-1998 była pracownikiem naukowym w Insty-
tucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz równolegle 
(1994-1995) konsultantem w Warszawskiej Grupie Konsul-
tingowej. Od 1995 do 2000 r. – Szef Marketingu i Rzecz-
nik prasowy Warszawskiej Giełdy Towarowej. W 2000 r. 
rozpoczęła pracę na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., z którą związana była do 30 lipca 2009 r., 
początkowo jako Doradca Zarządu Giełdy, następnie (od 
2001r.)-Wicedyrektor Działu Promocji, a od 2004 roku jako 

Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. Członek Rady 
ds. Systemu Płatniczego przy NBP oraz Rady Fundacji 
Edukacji Rynku Kapitałowego. Aktywny wykładowca aka-
demicki. Autorka kilku publikacji książkowych, referatów 
naukowych i artykułów w zakresie zarządzania przedsię-
biorstwem, instrumentów finansowych, zarządzania ryzy-
kiem oraz rynku kapitałowego, w tym relacji inwestorskich.

  
Jarosław Sroka 
Związany z grupą Kulczyk Invest-
ments od października 2007. Od 
lipca 2009, jako Członek Zarządu 
Kulczyk Holding SA, odpowiada za 
nadzorowanie obszarów komunikacji 
korporacyjnej, relacji inwestorskich, 
marketingu oraz za politykę kadrową 

Grupy. Wcześniej, jako wieloletni dziennikarz oraz re-
daktor naczelny wiodących polskich gazet gospodar-
czych, m.in. Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu, tygodnika 
Newsweek Polska, współtworzył rynek nowoczesnych 
mediów biznesowych w Polsce. Jest uznanym mene-
dżerem rynku mediów, publicystą telewizyjnym i ra-
diowym, gospodarzem międzynarodowych konferencji  
i seminariów. Stały komentator ekonomiczny na ante-
nie radia i telewizji.
Absolwent Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego. Studiował także w prestiżowej, mię-
dzynarodowej szkole liderów biznesu IESE Business 
School, przy Uniwersytecie Navarra w Barcelonie oraz 
w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w War-
szawie.Członek Rady Ładu Informacyjnego przy Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Rady 
Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.
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Beata Stelmach
Beata Stelmach, związana z rynkiem 
kapitałowym od 1991. Początkowo za-
trudniona w Biurze Inspekcji KPW, na-
stępnie zajmowała stanowisko Dyrektora 
Sekretariatu Komisji, pełniąc też funkcję 
Rzecznika Prasowego Komisji. Zajmo-
wała się m.in. współpracą na forum Mię-

dzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych 
(IOSCO). Brała udział w negocjacjach o przystąpienie Polski 
do OECD i UE. Uczestniczyła w programach na rzecz rozwo-
ju rynku kapitałowego Ukrainy (1996) i Rosji (1997). W roku 
1999, w trakcie przeprowadzania reformy emerytalnej, brała 
udział we wprowadzaniu na rynek nowo utworzonego towa-
rzystwa emerytalnego Pekao/Alliance PTE SA. W latach 2000 
– 2001 zajmowała stanowisko Prezesa Zarządu Warszaw-
skiej Giełdy Towarowej SA. W latach 2001 – 2005 zasiadała 
we władzach Prokom Software. W latach 2005 – 2007 pełniła 
funkcję członka zarządu Intrum Justitia TFI (zarządzającego 
funduszem sekurytyzacyjnym). Obecnie prowadzi działalność 
doradczą w zakresie komunikacji korporacyjnej spółek gieł-
dowych. Członek rad nadzorczych m.in. w Spin SA (2004 – 
2006), Bioton SA (2001 – 2005), MCI TFI SA (od 2006), ECM 
SA (od 2007). Funkcja Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emi-
tentów Giełdowych (SEG) pełniona jest społecznie, podob-
nie jak praca we władzach Europejskiego Stowarzyszenia 
Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Jest absolwentką 
Wydziału Finanse i Statystyka SGPiS (obecnie SGH), a tak-
że Calgary University (tytuł MBA) oraz INSEAD (tytuł MBA).

Maciej Witucki 
Stanowisko prezesa zarządu Teleko-
munikacji Polskiej objął 6 listopada 
2006 roku. W marcu 2009 roku Rada 
Nadzorcza TP powołała go na kolejną 
3-letnią kadencję.Absolwent Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Poznań-
skiej. Specjalizował się w logistyce  

i systemach wspomagania decyzji. Ukończył studia po-
dyplomowe w dziedzinie zarządzania systemami przemy-
słowymi w Ecole Centrale w Paryżu.Karierę zawodową 
rozpoczął w Banku Cetelem (Grupa Paribas) – najpierw 
we Francji, gdzie współtworzył biznesplan ekspansji na 
polski rynek spółki-córki, a następnie w Polsce, będąc 
członkiem zarządu Cetelem Polska. W 2001 r. został 
członkiem, a później w 2005 r. prezesem zarządu Lukas 
Banku (Grupa Crédit Agricole).Pełni funkcję przewodni-
czącego Rady Programowej Polskiego Forum Obywatel-
skiego, które inicjuje dyskusje o kierunkach rozwoju Pol-
ski w obszarze gospodarki, polityki, nauki, edukacji oraz 
tożsamości Polaków. Od 2009 r. członek Rady Dyrek-
torów Atlantic Council of the United States, czołowego 
amerykańskiego think tanku, zajmującego się inicjowa-
niem publicznych debat na temat polityki międzynaro-
dowej. Jest także członkiem Rady Fundacji Centrum im. 
prof. Bronisława Geremka. Działa w organizacjach bran-
żowych będąc m.in. członkiem Rady Fundacji Wspiera-
nia Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych 
oraz członkiem Zarządu PKPP Lewiatan. Ma 42 lata. Oj-
ciec trójki dzieci. Uprawia strzelectwo, kibicuje Polskiej 
Reprezentacji w piłce nożnej.
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PricewaterhouseCoopers jest wiodącą globalną organizacją 
świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Korzystając z wiedzy 
i kwalifikacji ponad 154.000 pracowników w 153 krajach, budu-
jemy relacje z klientami dzięki usługom świadczonym w oparciu  
o zasady najwyższej jakości, przejrzystości i uczciwości w działa-
niu. W Polsce PricewaterhouseCoopers zatrudnia zespół ponad 
1100 specjalistów i kadry wspierającej w sześciu miastach: w 
Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Warsza-

wie. Wśród naszych klientów znajdą Państwo wielu światowych 
liderów kluczowych sektorów rynkowych, jak również firmy o wy-
sokim wskaźniku wzrostu działające na rynkach krajowych. Jed-
nak kwestią znacznie bardziej istotną od wielkości jest fakt, iż na-
sza wizja, odwaga i kreatywność odzwierciedlają te same cechy 
naszych klientów: współpracując z nimi jako z partnerami w biz-
nesie możemy pomóc im zmieniać się i odkrywać na nowo, aby 
mogli osiągać sukcesy w zmieniającym się błyskawicznie świecie 
działalności rynkowej. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z 
informacjami o naszej firmie, która na świecie działa już ponad 150 
lat, w Polsce zaś jest obecna od 1990 roku.

Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. jest 
centralną instytucją odpo-
wiedzialną za prowadzenie  

i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie 
obrotu instrumentami finansowymi w Polsce, w oparciu o najlepsze 
światowe wzorce w tym na zasadzie całkowitej dematerializacji papie-
rów wartościowych. Główne zadania realizowane przez KDPW S.A.: 
rozliczanie i rozrachunek transakcji zawartych na publicznym rynku 
papierów wartościowych, rejestrowanie oraz przechowywanie instru-
mentów finansowych podlegających dematerializacji, realizacja zo-
bowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych, 
nadzór nad zgodnością wielkości emisji papierów warto-
ściowych znajdujących się w obrocie, zarządzanie Funduszem Roz-
liczeniowym, którego celem jest zapewnienie wykonania rozliczeń 
w przypadku braku na rachunku Uczestnika środków pieniężnych 
niezbędnych do rozliczenia transakcji giełdowych, na rynku CeTo 
oraz NewConnect, zarządzanie obowiązkowym Systemem Rekom-
pensat utworzonym w celu gwarantowania środków pieniężnych  
i papierów wartościowych znajdujących się na rachunkach inwe-
stycyjnych w przypadku upadłości domów maklerskich i ban-

ków prowadzących rachunki papierów wartościowych, zadania 
związane z systemem zabezpieczenia społecznego w tym zrzą-
dzanie  obowiązkowym Funduszem Gwarancyjnym, tworzonym ze 
składek Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, gwarantującym 
wypłatę świadczeń członkom funduszy. Krajowy Depozyt to solidny 
partner biznesowy rozwijający współpracę międzynarodową z insty-
tucjami depozytowo-rozliczeniowymi na świecie. 

Polska Konfederacja 
Pracodawców Prywat-

nych Lewiatan zabiega o konkurencyjność polskiej gospodarki i 
sukces polskich przedsiębiorstw. Skupia 57 branżowych i regio-
nalnych związków pracodawców oraz 17 członków indywidu-
alnych – łącznie reprezentuje 3500 firm, zatrudniających ponad 
sześćset tysięcy pracowników. 
PKPP Lewiatan reprezentuje pracodawców w Trójstronnej Komisji 
ds. Społeczno-Gospodarczych, jako jedyna polska organizacja 
pracodawców ma swoje biuro w Brukseli i jest członkiem BU-
SINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w Unii 
Europejskiej. 

Partner merytoryczny

Partnerzy Kongresu
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Szanowni Państwo,

Rok 2009 to rok obchodów i podsumowań 20 lat transformacji gospodarczej w Polsce.   

Te lata były także ważnym okresem budowania rynku kapitałowego w naszym kraju. Szcze-

gólnie spółki giełdowe, które wykorzystały możliwości rynku do dalszego rozwoju mają po-

wody do świętowania tej rocznicy.

Tegoroczny IV  Kongres Spółek Giełdowych SEG, który odbędzie się 15 października na 

Zamku Królewskim w Warszawie poświęcony będzie przede wszystkim poszukiwaniom 

odpowiedzi na wyzwania związane z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Chce-

my zaproponować uczestnikom Kongresu dyskusję o problemach rynku finansowego  

w warunkach dekoniunktury, możliwościach łagodzenia jej skutków i naukach płynących  

z kryzysu.

Gościem Honorowym Kongresu będzie pan Jacek Rostowski, Minister Finansów, który wy-

głosi wykład inauguracyjny. W skład Komitetu Honorowego Kongresu wejdą - podobnie jak 

w roku ubiegłym - prezesi największych polskich spółek giełdowych.

Podczas Kongresu rozdane zostaną nagrody spółkom giełdowym, które zwyciężą w kon-

kursie Złota Strona Emitenta. Jest to kolejna edycja konkursu, 

w którym oceniane są wszystkie spółki notowane na GPW i rynku NewConnect.  Zakończe-

nie Kongresu uświetni ciekawy spektakl artystyczny.

Tym samym gorąco zapraszam do udziału w tym wydarzeniu. Zapewniam, że zarówno 

poziom merytoryczny jak i organizacyjny Kongresu okaże się wart uczestnictwa. W załącze-

niu znajdują się informacje, które ułatwią Państwu dopełnienie formalności zgłoszeniowych.  

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zachęcam do jak najszybszego podjęcia decyzji.

   

Do zobaczenia wkrótce!

Beata Stelmach, Prezes Zarządu SEG
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Polska Telefonia Komórkowa Centertel, 
operator sieci Orange, powstała w grud-
niu 1991 r. jako pierwszy w Polsce ope-
rator komórkowy. 
Firma oferuje innowacyjne usługi, dzięki 
którym zyskała uznanie i miliony nowych 

klientów. Operator roszerzył portfolio usług o produkty dające 
klientom znacznie więcej niż telefon. Przykładem mogą być 
usługi nawigacyjne, telewizja mobilna czy dostęp do internetu. 
W technologii 3G (UMTS, HSDPA, HSUPA) umożliwia transmi-
sję z prędkością do 7,2 Mb/s, a w przyszłości do 14,4 Mb/s. 
Udostępnił też usługi łaczące technologię 3G i CDMA. Dzięki 
nim klienci Orange mogą korzystać z szybkiego mobilnego in-
ternetu o największym zasięgu w kraju. 
Operator sieci Orange jest jednym z liderów rynku, z jego usług 
korzysta blisko 13,8 mln klientów. Pod marką Orange sprzeda-
wana jest telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna, mobilny  
i stacjonarny dostęp do Internetu, transmisja danych oraz usłu-
gi multimedialne: mobilna telewizja, mobilny portal czy kontent 
muzyczny. Całkowity zasięg sieci Orange obejmuje 99,5 proc. 
populacji. Właścicielem PTK Centertel w 100 % jest Telekomu-
nikacja Polska. Więcej informacji: www.orange.pl

Grupa Kapitałowa PGNiG posiada pozy-
cję lidera rynku gazu ziemnego w Polsce 
i jest jedyną pionowo zintegrowaną firmą 
w sektorze gazowym w kraju. Wydoby-

cie gazu ziemnego i ropy naftowej jest jednym z kluczowych 
czynników zajmowania przez spółkę konkurencyjnej pozy-
cji na liberalizowanym rynku gazu. Obrót i dystrybucja gazu 
ziemnego stanowią integralny obszar działalności gospodar-
czej Grupy Kapitałowej PGNiG. Grupa Kapitałowa PGNiG 
składa się z kilkudziesięciu spółek, które działają nie tylko  
w Polsce, ale także na rynku międzynarodowym – w Da-
nii, Egipcie, Kazachstanie, Norwegii czy Pakistanie. Wyso-
ko wykwalifikowana kadra zarządzająca przedsiębiorstwa-
mi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej powoduje, że  
z roku na rok spółki Grupy PGNiG zyskują nowych klientów 
i powiększają obszar swojej działalności.Od września 2005 
roku akcje PGNiG są notowane na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych, ciesząc się rosnącym zaintereso-
waniem inwestorów. PGNiG posiada również status Złotej 
Spółki, a akcje firmy, obok obecności w indeksie WIG20, 
znajdują się także w prestiżowym indeksie spółek rynków 
wschodzących ustalanych przez Morgan Stanley Capital 
International Inc. („MSCI”). Światowe agencje ratingowe 
przyznają PGNiG najwyższe oceny w kategorii firm sektora 
energetycznego w Europie Środkowej, odpowiednio: Stan-
dard&Poor`s (rating BBB+) oraz Moody`s (rating Baa1).Przy-
chody firmy oraz jej zysk stawiają PGNiG w czołówce naj-
większych i najbardziej dochodowych podmiotów w Polsce. 
W roku 2008 przychody Grupy kształtowały się na poziomie 
18,4 mld zł, a zysk netto wyniósł 866 mln zł. Zatrudniając 
około 31 tys. osób, PGNiG jest jednym z największych pra-
codawców w kraju.

Bank Millennium SA 
powstał w roku 1989 
jako jeden z pierw-

szych w Polsce komercyjnych banków prywatnych. Od 1992 
roku akcje banku notowane są na Giełdzie Papierów War-
tościowych w Warszawie. Bank oferuje uniwersalne usługi i 

produkty dla wszystkich grup klientów- ponad miliona klien-
tów indywidualnych, małych i średnich firm oraz korporacji- 
poprzez ogólnopolską sieć 486 centrów finansowych i od-
działów , bankowość internetową i telefoniczną. Ofertę banku 
uzupełniają wyspecjalizowane usługi spółek z jego grupy: Mil-
lennium Leasing, Millennium TFI i Millennium Dom Maklerski.

Patroni Kongresu
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Bank Ochrony 
Środowiska SA 
wjest bankiem 

uniwersalnym, zapewniającym najwyższą jakość obsługi, 
oferującym konkurencyjne produkty dedykowane zarówno 
klientom indywidualnym jak i instytucjonalnym (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialne-
go oraz spółek komunalnych). Ważną częścią działalności 
Banku jest finansowe wspieranie działań na rzecz ochrony 
środowiska. BOŚ S.A. jako jedyny spośród działających  
w Polsce banków komercyjnych posiada w swojej strukturze 
Departament Projektów Ekologicznych. BOŚ S.A. świadczy 
swoje usługi za pośrednictwem 112 placówek i należy do 
20-stki największych banków w Polsce. Od 3 lutego 1997 
r. jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie. Strategicznym ak-
cjonariuszem Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW): należy do niego 
większościowy pakiet 77,27% akcji spółki.

BRE Bank SA wyrósł z po-
trzeby młodego, rozwijają-
cego się dopiero w Polsce 
rynku kapitałowego, od po-

czątku mając ambicje tworzenia innowacyjnych produktów, 
oferowania nowoczesnych rozwiązań biznesowych i budo-
wania partnerskich relacji ze swoimi klientami. Koncentruje 
się na obsłudze nowoczesnych dynamicznych firm: mię-
dzynarodowych korporacji, dużych przedsiębiorstw oraz 
szybko rozwijającego się sektora MSP. Swoim Klientom 
oferuje najwyższy standard obsługi oraz zestaw produktów 
„szytych na miarę”. Dzięki uzupełnieniu oferty o wyspecja-
lizowane usługi finansowe, świadczone przez spółki strate-
giczne Grupy, BRE Bank stworzył niezwykle nowoczesną, 
kompleksową i elastyczną ofertę w dziedzinie bankowo-
ści korporacyjnej, inwestycyjnej, detalicznej i zarządzania 
aktywami, uzupełnioną o usługi faktorinowe, leasingowe, 
doradztwo i usługi maklerskie, ubezpieczenia oraz fundu-

sze inwestycyjne. BRE Bank jest ekspertem w dziedzinie 
wyspecjalizowanych transakcji bankowości inwestycyjnej, 
dokonywanych na zlecenie klienta i cenionym partnerem 
firm, którym pomaga w obsłudze wszelkich transakcji 
związanych z eksportem i handlem zagranicznym. Ponad-
to specjalizuje się w doradztwie i finansowaniu projektów 
z funduszy Unii Europejskiej. BRE Bank wyróżnia techno-
logiczne zaawansowanie, innowacyjność oraz podejście 
do Klienta, stawiające na profesjonalne doradztwo i ofe-
rowanie indywidualnie dobranych rozwiązań finansowych. 
Misją i ambicją BRE Banku jest zyskanie pozycji „Najlepszej 
instytucji finansowej dla wymagających klientów”.

Budimex SA Notowany od 
1995 roku na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościo-

wych  Budimex SA jest spółką zarządzającą  jedną z najwięk-
szych grup budowlanych w Polsce. W skład grupy wchodzi 
Budimex Dromex SA, który świadczy usługi budowlano-mon-
tażowe w systemie generalnego wykonawstwa w zakresie 
infrastruktury komunikacyjnej, budownictwa kubaturowego  
i ekologicznego oraz Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., któ-
ry prowadzi działalność deweloperską w zakresie budownic-
twa mieszkaniowego. Blisko 60% akcji Budimeksu SA należy 
do największej hiszpańskiej grupy budowlanej Ferrovial.

ENEA SA jest rdzeniem grupy 
kapitałowej, kluczowego gracza 
na polskim rynku energii, której 

podstawową działalność stanowi wytwarzanie, dystrybucja  
i sprzedaż energii elektrycznej. Działa głównie na obszarze 
północno-zachodniej Polski, a jej główna siedziba znajduje się  
w Poznaniu. ENEA S.A. jest pierwszą polską spółką energe-
tyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w War-
szawie. Należy również do grona największych i najważniejszych 
dla gospodarki przedsiębiorstw zarówno pod względem poten-
cjału rozwojowego, jak również wskaźników ekonomicznych.
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Szanowni Państwo,

Rok 2009 to rok obchodów i podsumowań 20 lat transformacji gospodarczej w Polsce.   

Te lata były także ważnym okresem budowania rynku kapitałowego w naszym kraju. Szcze-

gólnie spółki giełdowe, które wykorzystały możliwości rynku do dalszego rozwoju mają po-

wody do świętowania tej rocznicy.

Tegoroczny IV  Kongres Spółek Giełdowych SEG, który odbędzie się 15 października na 

Zamku Królewskim w Warszawie poświęcony będzie przede wszystkim poszukiwaniom 

odpowiedzi na wyzwania związane z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Chce-

my zaproponować uczestnikom Kongresu dyskusję o problemach rynku finansowego  

w warunkach dekoniunktury, możliwościach łagodzenia jej skutków i naukach płynących  

z kryzysu.

Gościem Honorowym Kongresu będzie pan Jacek Rostowski, Minister Finansów, który wy-

głosi wykład inauguracyjny. W skład Komitetu Honorowego Kongresu wejdą - podobnie jak 

w roku ubiegłym - prezesi największych polskich spółek giełdowych.

Podczas Kongresu rozdane zostaną nagrody spółkom giełdowym, które zwyciężą w kon-

kursie Złota Strona Emitenta. Jest to kolejna edycja konkursu, 

w którym oceniane są wszystkie spółki notowane na GPW i rynku NewConnect.  Zakończe-

nie Kongresu uświetni ciekawy spektakl artystyczny.

Tym samym gorąco zapraszam do udziału w tym wydarzeniu. Zapewniam, że zarówno 

poziom merytoryczny jak i organizacyjny Kongresu okaże się wart uczestnictwa. W załącze-

niu znajdują się informacje, które ułatwią Państwu dopełnienie formalności zgłoszeniowych.  

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zachęcam do jak najszybszego podjęcia decyzji.

   

Do zobaczenia wkrótce!

Beata Stelmach, Prezes Zarządu SEG
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GLOBE TRADE CENTRE SA 
jest jednym z czołowych de-
weloperów w Nowej Europie. 
Firma powstała w 1994 roku 

w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w 10 państwach:  
w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chor-
wacji, Bułgarii, na Słowacji, Ukrainie i w Rosji. GTC realizuje 
inwestycje w trzech kluczowych sektorach rynku nierucho-
mości: budynków biurowych, centrów handlowo-rozryw-
kowych oraz mieszkaniowym. Firma wybudowała nieru-
chomości o powierzchni 650 000 m kw. netto, a obecnie 
jest właścicielem zrealizowanych obiektów komercyjnych  
o łącznej powierzchni 336 000 m kw. netto. Spółka posia-
da również imponujący portfel nowych inwestycji na róż-
nym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 2,25 
mln m kw. powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej. 

DM IDM SA jest niezależnym, 
niebankowym, dynamicznie 
rozwijającym się biurem ma-
klerskim. Działalność rozpoczął 
w 1993 roku, zaś 14 czerwca 
2005 r. został dopuszczony do 

publicznego obrotu. Spółka jest pierwszym brokerem noto-
wanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Działalność DM IDMSA koncentruje się na czterech głów-
nych obszarach:Usługi brokerskie,zarządzanie aktywami, 
forex i rynki zagraniczne,usługi korporacyjne – transakcje  
i operacje kapitałowe i pozyskiwanie kapitału dla firm. Klu-
czowe umiejętności stanowiące o wartości firmy to kno-
w-how i doświadczenie, które pozwala na dostarczanie 
Klientom zindywidualizowanych rozwiązań; elastyczność – 
umożliwiająca szybkie reagowanie na potrzeby rynku oraz 
niezależność.DM IDMSA jest podmiotem dominującym 
Grupy Kapitałowej funkcjonującej w obszarze usług finanso-
wych. Siedziba Spółki znajduje się w Krakowie. Komplekso-
wa oferta dostępna jest w 14 Punktach Obsługi Klienta na 
terenie Polski oraz na stronie internetowej. 

KGHM SA to jeden  
z największych polskich 
eksporterów, jedno  

z największych i najbardziej znaczących przedsiębiorstw w 
polskiej gospodarce. KGHM Polska Miedź S.A. jest jed-
nym z największych producentów miedzi i srebra – blisko 
3 % światowej produkcji miedzi (7 miejsce na świecie) oraz 
około 5,6 % światowej produkcji srebra (2 producent na 
świecie). 70% przychodów Firmy generuje eksport, co 
stawia KGHM w czołówce największych polskich ekspor-
terów. Głównymi przedsiębiorstwami KGHM są kopalnie  
i huty, które produkują najwyższej jakości miedź katodową 
oraz srebro metaliczne.

ING Bank Śląski SA 
Jest jednym z naj-
większych banków  

w Polsce, który obsługuje zarówno klientów indywidualnych, 
jak i podmioty gospodarcze. Rozbudowana sieć 440 placó-
wek, ponad 700 bankomatów i 370 wpłatomatów, szeroka 
oferta kart płatniczych oraz internetowy dostęp do kont oso-
bistych i firmowych stanowi nowoczesna ofertę i platformę 
współpracy z pozostałymi podmiotami Grupy ING. 
Grupa ING jest wywodzącą się z Holandii, globalną insty-
tucją finansową świadczącą usługi z zakresu bankowości, 
ubezpieczeń i zarządzania aktywami dla klientów deta-
licznych i korporacyjnych w ponad 50 krajach. Zatrudnia 
ponad 114 tysięcy pracowników w wielu znakomitych fir-
mach, które obsługują swoich klientów pod marką ING.

Kredyt Bank SA 
jest dużym bankiem 
giełdowym, którego 
głównym akcjona-

riuszem jest międzynarodowa grupa finansowa KBC. Kie-
ruje ofertę do różnych grupy klientów, zarówno indywidu-
alnych, private banking, jak i małych i średnich firm oraz 
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dużych korporacji. Oferta Banku i jego spółek obejmuje 
usługi bankowe, pośrednictwa kredytowego, leasingu, 
rynku pieniężnego, a pośrednio także ubezpieczeniowe. 
Strategicznym partnerem Banku jest Grupa Warta. Firmy 
– jako pierwszy na polskim rynku – zaproponowały klien-
tom usługi bancassurance, czyli kompleksowe rozwiązania 
bankowe i ubezpieczeniowe oferowane pod jednym da-
chem. Kredyt Bank dysponuje siecią ponad 400 placówek 
na terenie całego kraju. Ponadto oferuje swoim klientom 
korzystanie z ponad 5400 bezpłatnych bankomatów. Do 
ich dyspozycji są również alternatywne formy dostępu do 
usług oparte na nowoczesnych technologiach informatycz-
nych – system bankowości elektronicznej KB24 oraz Call 
Center, umożliwiające klientowi stały kontakt z Bankiem  
z dowolnego miejsca w kraju i za granicą.

Mennica Polska SA Od 
1766 roku Mennica Pol-
ska jest czołowym produ-
centem monet i numizma-
tów w  Polsce i Europie. 

Właśnie wtedy król Stanisław August Poniatowski zdecydował  
o założeniu mennicy. Jego zamysłem było stworzenie firmy, 
która będzie bić najpiękniejsze monety na Starym Kontynen-
cie. Misja ta realizowana jest do dziś. Obecnie Mennica Pol-
ska jest jedynym w Polsce producentem monet obiegowych  
i kolekcjonerskich emitowanych przez Narodowy Bank Pol-
ski. Zajmuje się także biciem medali i odznaczeń. Wielokrot-
nie otrzymywała prestiżowe nagrody, w tym m.in. w 2006 
roku „Nagrodę za najpiękniejszą monetę obiegową świata-2 
zł Expo 2005”. Potencjał technologiczny Mennicy pozwala 
na kreowanie produktów menniczych najwyższej jakości. 
 W ostatnich latach Mennica Polska rozbudowała swoją 
działalność o kolejne usługi. Firma produkuje m.in. dukaty 
lokalne, dotychczas z jej usług w tym zakresie skorzystało 
ponad 170 miast i samorządów w całej Polsce.  Obecnie 
zajmuje się także płatnościami elektronicznymi, działalnością 
deweloperską oraz uczestniczy w obrocie metalami szla-

chetnymi. Od ponad 10 lat spółka notowana jest na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie.

Netia SA Jest największym nieza-
leżnym operatorem telekomunika-
cyjnym w Polsce. Świadczy usługi 
telekomunikacyjne na bazie wła-
snej sieci oraz z wykorzystaniem 

sieci Telekomunikacji Polskiej. Oferuje szeroką gamę usług 
telekomunikacyjnych, w tym szerokopasmowy dostęp do 
Internetu, telefoniczne usługi głosowe oraz usługi transmisji 
danych i sieciowe usługi hurtowe. Usługi Netii są dostęp-
ne na terenie całej Polski. Obecnie Netia ma blisko 490 tys. 
klientów usług szerokopasmowych i ponad 1,1 mln klientów 
usług głosowych. Celem Netii jest osiągnięcie pozycji naj-
częściej wybieranego przez klientów dostawcy usług sze-
rokopasmowych i wzrost dzięki zdobyciu wiodącej pozycji 
na dynamicznie rozwijającym się polskim rynku usług szero-
kopasmowych. Akcje Netii są przedmiotem obrotu publicz-
nego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Wchodzą one także w skład indeksu mWIG40, obejmujące-
go 40 średnich spółek notowanych na GPW, oraz w skład 
indeksu CECE MID CUP na giełdzie wiedeńskiej. 

Orbis SA  Jest obecny 
na rynku od roku 1920. 
Powstał we Lwowie jako 
pierwsze w Polsce biuro 
podróży. Nazwa pochodzi 

od łacińskiego słowa „świat”. Misja sformułowana przez 
założycieli jest wciąż aktualna  „być oknem na świat dla Po-
laków i bramą gościnnie otwartą dla przybyszów”.Od 1997 
roku  Orbis jest notowany na Warszawskiej Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych. Największe spółki Grupy to: GRU-
PA HOTELOWA ORBIS - jest największą siecią hotelową  
w Polsce i w Europie Środkowowschodniej. Dysponuje 64 
hotelami w 30 miastach i miejscowościach wypoczynko-
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wych w Polsce oraz 1 hotelem w Wilnie na Litwie. Oferu-
je ponad 12 tysięcy pokoi o zróżnicowanym standardzie. 
Hotele Grupy Orbis działają pod markami należącymi do 
Accor’u – strategicznego partnera Orbisu. 6 rozpozna-
walnych w Polsce i na świecie marek hotelowych, które 
gwarantują  standard wyposażenia i jakość obsługi,  daje 
Gościom możliwość wyboru odpowiedniego dla nich ho-
telu.  Od luksusowych Sofiteli poprzez Novotele, Mercure 
i Hotele Orbis po ekonomiczne Ibisy i Etapy. ORBIS TRA-
VEL– wiodące biuro podróży w Polsce, oferujące pełen za-
kres usług turystycznych i podróżniczych dla klientów indy-
widualnych i firm. ORBIS TRANSPORT - największy polski 
międzynarodowy przewożnik autokarowy, oferuje wynajem 
samochodów w systemie Hertz Rent a Car oraz leasing 
samochodów Hertz Lease.

Polimex-Mostostal 
S.A. to firma in-
żynieryjno-bu-

dowlana aktywna na rynku od 1945 roku, notowana na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spół-
kę wyróżnia szeroki wachlarz usług świadczonych na 
zasadach generalnego wykonawstwa dla branży che-
micznej i rafineryjno- petrochemicznej, energetycznej, 
ochrony środowiska oraz budownictwa przemysłowego 
i ogólnego. Firma działa także w obszarze budownic-
twa drogowego i kolejowego oraz infrastruktury komu-
nalnej. Polimex-Mostostal jest największym w Polsce 
producentem i eksporterem wyrobów stalowych, w tym 
krat pomostowych. Spółka jest też niekwestionowa-
nym liderem w zakresie nowoczesnych zabezpieczeń 
antykorozyjnych, szczególnie cynkowania ogniowego. 
Polimex-Mostostal realizuje głównie obiekty w systemie 
„pod klucz” w roli generalnego realizatora inwestycji, 
jak również w układach konsorcjalnych z innymi pod-
miotami. 

POLNORD SA to firma deweloper-
ska. Spółka prowadzi swoją dzia-
łalność na terenie  Warszawy i Trój-
miasta, a także w takich miastach 
Polski jak:  Łódź, Olsztyn, Poznań, 
Szczecin, Lublin i Wrocław. Firma 

jest również obecna za granicą, prowadząc kilka inwestycji na 
terenie Rosji (w Nowosybirsku i Saratowie). Są to nie tylko in-
westycje mieszkaniowe ale również biurowce, hotele, centra 
handlowe. Do każdego projektu powołana jest spółka celowa.                                                                                                                                         
POLNORD SA jest spółką publiczną, notowaną na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie we wskaźniku 
WIG40. Jesteśmy  spółką przejrzystą, ceniącą zdobyte za-
ufanie u inwestorów oraz klientów.  Fundusze własne spółki 
wynoszą ponad 1 mld zł.  

Telekomunikacja Polska SA to 
jedna z największych firm i naj-
cenniejszych marek w polskiej 
gospodarce i część światowej 
grupy telekomunikacyjnej France 

Telecom. TP stworzyła największą grupę telekomunikacyjną  
w Europie Środkowej, w skład której wchodzą też: PTK Cen-
tertel - operator sieci Orange, TP Emitel i Wirtualna Polska.  
Z usług TP korzysta 7,5 mln klientów telefonii stacjonarnej oraz 
ponad 2,1 mln klientów szerokopasmowego dostępu do inter-
netu. Oprócz tego TP dostarcza usługi telewizyjne dla blisko 
240 tysięcy odbiorców a dla 156 tysięcy także usługi telefonii 
internetowej. Zapewnia ponadto obsługę dla ponad miliona 
klientów korzystających z usług świadczonych na łączach TP 
przez innych operatorów. W 2007 roku TP rozpoczęła dzia-
łalność producencką na rynku filmowym, jest już współprodu-
centem kilkunastu filmów, w tym nominowanego do Oscara 
„Katynia”. Oferuje również własne kanały telewizyjne, Orange 
sport oraz Orange sport info.TP aktywnie angażuje się w bu-
dowę społeczeństwa informacyjnego i zwalczanie wykluczenia 
cyfrowego. Współpracuje z administracją lokalną w rozwijaniu 
dostępu do internetu na terenach słabo zurbanizowanych.
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W tym roku, podczas IV Kongresu  Spółek Giełdowych SEG, po raz trzeci wręczone zostaną 
nagrody laureatom  Konkursu Złota Strona Emitenta, w którym zostanie wyłoniona najlepsza stro-
na internetowa spółki giełdowej roku 2009. Poprzednie  edycje konkursu spotkały się z wielkim 
zainteresowaniem podmiotów rynku kapitałowego oraz mediów i zaowocowały poprawą jakości 
stron internetowych jako środka nowoczesnej komunikacji biznesu z otoczeniem.

Celem Konkursu jest promocja stron spółek giełdowych, jako przyjaznej, efektywnej  
i nowoczesnej formy komunikacji. Witryny internetowe są nie tylko źródłem informacji,  
ale także platformą dwustronnej komunikacji z inwestorami i akcjonariuszami. 

Na wszystkich etapach Konkursu oceniane są kwestie związane z relacjami inwe-
storskimi. W roku bieżącym szczególny nacisk położony został na łatwość dotarcia 
do informacji  oraz reakcję na pytania inwestorów. Dodatkowo oceniana była przy-
datność treści zawartych na stronach internetowych z punktu widzenia inwestorów 
– zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Nad całością prac czuwała Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą:  

• Przewodniczący Kapituły: Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu, 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

• Dariusz Choryło – Prezes Zarządu, Polski Instytut Relacji Inwestorskich

• Jarosław Dominiak – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

• Marcin Dyl – Prezes Zarządu , Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

• Dominik Kaznowski – Pełnomocnik Zarządu, Nasza-Klasa Sp. z o.o.

• Jarosław Sobolewski – Dyrektor Generalny, Interactive Advertising Bureau Polska

• Beata Stelmach – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

• Leon Tarasewicz – Profesor, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

• Rafał Zaorski – Prezes Zarządu, Grupa Etendard Sp. z o.o.

• Janusz Żebrowski – Prezes Zarządu, K2 Internet SA

 
Podczas Kongresu poznamy czterech laureatów, których Kapituła Konkursu 
Złota Strona Emitenta  wyłoni w ostatnim etapie spośród 12 nominowanych stron. 
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