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28 LUTEGO  \  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   Najważniejsze zmiany regulacyjne

 Konstytucja dla biznesu
 › Harmonogram dalszych prac
 › Najważniejsze proponowane zmiany
 › Zagrożenia w obszarze przepisów i ich stosowania

 Ida Komorowska-Moj, Radca Prawny, Counsel, Bird & Bird

 Nowe regulacje dotyczące Komitetów Audytu
 › Zakres zmian
 › Nowa definicja niezależności członka RN
 › Konieczne działania na najbliższym WZA

 Leszek Koziorowski, Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL

 Dual listing polskich spółek na giełdach zagranicznych
 › Kiedy dual listing ma sens
 › Procedura i koszty dopuszczenia na nowy rynek notowań
 › Perspektywy zmian regulacji unijnych

 Piotr Szelenbaum, Partner, Kancelaria SPCG

 Raportowanie niefinansowe
 › Podmioty objęte nowymi wymogami
 › Wyzwania wobec spółek teoretycznie nie objętych tymi wymogami
 › Standard Informacji Niefinansowych

 Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

14:30 - 15:30   Lunch

15:30 - 17:00   Rola służb prawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonowania spółki giełdowej

 Compliance ważniejszy od biznesu?
 › Obowiązki wynikające z nowych regulacji
 › Niezbędne działania w spółkach giełdowych
 › Minimalizacja ryzyk regulacyjnych

 Prof. Celina Nowak, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN  
 Prof. Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

PROGRAM KONGRESU
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 Pułapki finansowania bankowego
 › Zakazy i ograniczenia wynikające z umowy kredytowej i dokumentów zabezpieczenia
 › Jakich zobowiązań do działania może bank oczekiwać przy udzielaniu finansowania
 › Realizacja obowiązków informacyjnych w procesie pozyskiwania i negocjowania finansowania

 Łukasz Szegda, Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

 Finansowanie poprzez emisję obligacji
 › Różnorodność możliwych konstrukcji obligacji
 › Wady i zalety rozproszenia wierzycieli
 › Obowiązki informacyjne emitenta obligacji

 Zbigniew Mrowiec, Partner, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

 Bezpieczny statut spółki giełdowej
 › Zagrożenia wynikające z niskich wycen i z możliwej nacjonalizacji OFE
 › Luki regulacyjne w obszarze nabywania znacznych pakietów akcji
 › Możliwa ochrona na poziomie statutu spółki

 Prof. UW Katarzyna Bilewska, Partner, Dentons

17:00 - 17:30   Przerwa kawowa

17:30 - 19:00   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA
 › Kto i w jakich okolicznościach może decydować o odebraniu prawa głosu akcjonariuszom
 › Jakich zmian w składzie RN należy dokonać w związku ze zmianami regulacji
 › W jakim zakresie WZA może modyfikować projekty uchwał
 › Jak proste zmiany statutowe mogą chronić przed wrogim przejęciem
 › W jakich okolicznościach i na jakich zasadach powinna być ogłaszana przerwa w WZA
 › Na jakie pytania zarząd zobowiązany jest odpowiedzieć w trakcie WZA

 Prof. UW Katarzyna Bilewska, Partner, Dentons
 Paweł Cyganik, Starszy Prawnik, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy
 Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
 Ida Komorowska-Moj, Radca Prawny, Counsel, Bird & Bird
 Leszek Koziorowski, Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL
 Krzysztof Libiszewski, Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
 Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
 Piotr Szelenbaum, Partner, Kancelaria SPCG

20:00   Wieczór Ostatkowy 
 › Quiz z wiedzy o MAR/raportowaniu niefinansowym
 › Uroczysta kolacja
 › Zabawa przy muzyce
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1 MARCA  \  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: Regulacje holdingowe w grupie kapitałowej - Instrumenty zarządzania holdingiem  
 - kierowanie spółkami w grupie oraz wprowadzanie wspólnych regulacji wewnętrznych
 Ida Komorowska-Moj, Radca Prawny, Counsel, Bird & Bird
 Arkadiusz Matusiak, Adwokat, Bird & Bird

 Grupa II: Ryzyka dla emitenta a compliance. Manipulacja po wejściu w życie MAR
 Prof. Celina Nowak, Dyrektor, Instytutu Nauk Prawnych PAN  
 Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

 Grupa III: „Badanie rynku” w związku z transakcjami M&A oraz pozyskiwaniem kapitału  
 - o czym powinni pamiętać emitenci i inwestorzy
 Krzysztof Marczuk, Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL
 Magdalena Szeplik, Adwokat, Kancelaria GESSEL

 Grupa IV: Opcja na akcje ma wiele oblicz  
 - różnorodne sposoby wykorzystywania opcji związanych z akcjami
 Krzysztof Libiszewski, Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
 Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

 Grupa V: Osobista odpowiedzialność członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
 za wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółki notowane
 Zbigniew Mrowiec, Partner, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

 Grupa VI: Odpowiedzialność za oświadczenia i zapewnienia w umowach typu SPA  
 - teoretyczne możliwości praktycznych zastosowań
 Piotr Szelenbaum, Partner, Kancelaria SPCG

 Grupa VII: Zarządzanie ryzykiem sporów sądowych w spółce publicznej
 Prof. UW Katarzyna Bilewska, Partner, Dentons
 Wojciech Kozłowski, Partner, Dentons

 Grupa VIII: Techniczne pułapki organizacji WZA
 Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA

12:30 - 13:30   Lunch

13:30 - 15:00    „Implementacja” MAR i jej skutki dla spółek giełdowych (odpowiedzi na pytania uczestników Kongresu)
 › Zakres zmian regulacyjnych
 › Funkcjonowanie w okresie przejściowym
 › Czy prawo działa wstecz

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Dariusz Witkowski, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
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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 
środowiskowych polskiego rynku kapitałowego. 

Od 2015 roku prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania, pozarządowej organizacji, 
której celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach 
kapitałowych i finansowych. Wykładowca i trener, przeprowadził niemal dwieście szkoleń dla za-
rządów i kadry menedżerskiej spółek. Członek Kapituły konkursu Złota Strona Emitenta organi-
zowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. 

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

Specjalizuje się także w tematyce presentation design i wykorzystywaniu grafiki w komunikacji 
finansowej. Założyciel IDEAcraft, firmy doradczej działającej w obszarze strategii, sustainability  
i information design.

 Prof. UW Katarzyna Bilewska
Partner, Dentons

Jest partnerem w warszawskim biurze kancelarii Dentons, gdzie kieruje Praktyką Sporów Korpo-
racyjnych. 

Doradza w sporach na etapie przedsądowym, a także reprezentuje klientów w postępowaniach 
sądowych, w tym w szczególności dotyczących kwestionowania uchwał organów spółek, sporów 
pomiędzy wspólnikami, jak również pomiędzy wspólnikami i spółką.  Jest rekomendowana przez 
ranking The Legal 500 EMEA, 2016 w kategorii „Rozwiązywanie sporów” (Tier 1).  

Jest autorką ponad 150 publikacji z zakresu prawa cywilnego, europejskiego i prawa spółek oraz 
współautorką (razem z Prof. Aleksandrem Chłopeckim) podręcznika akademickiego do prawa 
handlowego (Prawo handlowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017, wydanie drugie).  

Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
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 Paweł Cyganik
Starszy Prawnik, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

Posiada ponad 9-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych 
zdobyte w renomowanych międzynarodowych i polskich kancelariach. Specjalizuje się w doradztwie 
transakcyjnym, prawie energetycznym oraz realizacji procesów infrastrukturalnych.

Brał udział w licznych transakcjach zakupu i sprzedaży podmiotów gospodarczych, w tym transak-
cjach dotyczących nabycia podmiotów wytwarzających energię elektryczną. 

Doradzał największym firmom z sektora energetycznego w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystry-
bucji oraz obrotu energii elektrycznej i świadectw pochodzenia.

Reprezentował strony w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyj-
nych, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, dotyczących inwestycji infrastruktural-
nych oraz energetycznych.

Autor licznych publikacji oraz szkoleń w zakresie prawa energetycznego (publikował między innymi 
w Dzienniku Gazecie Prawnej, Forbes, Czystej Energii oraz Paliwach Płynnych).

 Dr Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie ordynował 
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 Zagra-
nicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie 
takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, 
liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE. 

Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił 
wiele istotnych funkcji w międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem 
kapitałowym - IOSCO.

 Andrzej Knap
Prezes Zarządu, Unicomp-WZA

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

Od 1991 roku aktywnie uczestniczy w organizacji i realizacji walnych zgromadzeń spółek kapita-
łowych w kraju jak również tworzy i współtworzy procedury informatyczne służące usprawnieniu 
przebiegu obrad tych zgromadzeń. Z zamiłowania motorowodniak, narciarz, pasjonat wędrówek 
wodnych, rowerowych i pieszych.
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 Ida Komorowska-Moj
Radca Prawny, Counsel, Bird & Bird

Doświadczony specjalista w dziedzinie fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych z ponad dziesię-
cioletnim doświadczeniem.

Specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym oraz prawie rynków kapitałowych. Obsługuje 
prawnie złożone transakcje zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym. Posiada bogate 
doświadczenie w obsłudze fuzji i przejęć. Doradzała największym spółkom Skarbu Państwa przy 
przejęciach oraz projektach typu Joint Venture. Pracuje dla spółek publicznych, Private Equityi 
Venture Capital, a także dla międzynarodowych korporacji obecnych w Polsce. Ma na swoim kon-
cie szereg unikatowych projektów. Tworzyła struktury dla funduszy i doradzała przy inwestycjach 
w projekty badawczo-rozwojowe.

Opracowywała i przeprowadzała złożone restrukturyzacje, podziały, połączenia i likwidacje spół-
ek z wielu sektorów gospodarki, a także wewnątrzgrupowe restrukturyzacje zadłużeń. Doradzała 
przy wielu ofertach publicznych zarówno spółek krajowych, jak i zagranicznych. Specjalizuje się 
również w kwestiach związanych z zarządzaniem grupami spółek i tzw. corporate governance. 
Opracowuje koncepcje ładu korporacyjnego i regulacje wewnętrzne dla spółek z grupy. Zapew-
nia również kompleksowe wsparcie prawne dla spółek publicznych na zasadzie single point of contact. 
Bierze udział w pracach Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów. Uczest-
niczy w przygotowywaniu i komentowaniu projektów aktów prawnych z sektora rynków kapita-
łowych. Jest prawnikiem rekomendowanym przez prestiżowy ranking IFLR 1000 2017: Ida Komo-
rowska-Moj is described by a client as “a lawyer who stands out”and as “having a broad scope of 
knowledge and experience”.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest również ab-
solwentką nauk politycznych, ze specjalizacją dziennikarską. Przed dołączeniem do Bird & Bird 
pracowała w renomowanych międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych.

 Leszek Koziorowski
Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL

Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych. 

Doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach spółek 
notowanych na giełdzie papierów wartościowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i fun-
duszy inwestycyjnych, zajmuje się obsługą korporacyjną spółek publicznych, w tym także w zakre-
sie obsługi organów i wykonywaniem obowiązków informacyjnych. 

Reprezentuje również klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych i sądo-
wych związanych z funkcjonowaniem klientów na rynku kapitałowym. W kancelarii GESSEL kieruje 
działem prawa rynków kapitałowych.
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 Krzysztof Libiszewski
Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Krzysztof Libiszewski jest radcą prawnym, wspólnikiem w praktyce transakcji i prawa korporacyjnego.

Ma bogate doświadczenie we wszystkich rodzajach fuzji, przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. 
Uczestniczył w wielu skomplikowanych transakcjach krajowych i międzynarodowych obejmujących 
rozporządzanie udziałami i majątkiem, restrukturyzację majątku i przekształcenia spółek handlo-
wych. Doradzał m.in. Skarbowi Państwa w zakresie restrukturyzacji największych polskich stoczni. 
Jest członkiem zespołu ekspertów opracowującego dla Ministra Rozwoju rekomendacje dotyczące 
planowanych przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną.

Jest współautorem książek „Transakcje przejęć i fuzji” (Warszawa 2011) oraz „Ryzyka prawne  
w transakcjach fuzji i przejęć” (Warszawa 2013) wydanych przez LexisNexis Polska we współpracy  
z kancelarią Wardyński i Wspólnicy oraz  rozdziału dotyczącego Polski w publikacji Company  
Formation: A Practical Global Guide, Third Edition, wydawanej przez Globe Law and Business.

 Marcin Marczuk
Partner, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Kieruje praktyką Kancelarii w zakresie ofert publicznych, subskrypcji prywatnych i różnorodnych 
transakcji i operacji na papierach wartościowych i na ich bazie (transakcje opcyjnie). Zajmuje się 
prawnymi aspektami przejęć, fuzji, podziałów czy przekształceń spółek kapitałowych. Przygoto-
wał wraz z zespołem  ok. 50 ofert publicznych (IPO i SPO) oraz doradzał przy wielu transakcjach 
M&A. Wraz z zespołem przeprowadzał transakcje restrukturyzacyjne spółek i grup kapitałowych, 
w tym spółek zależnych od Skarbu Państwa. Przygotowywał również programy motywacyjne i lo-
jalnościowe dla spółek publicznych. Legitymuje się ponadto bogatym doświadczeniem w sprawach  
z zakresu sporów korporacyjnych oraz na rynku ubezpieczeń.

Autor wielu publikacji z obszaru rynku kapitałowego, współautor dużych komentarzy CH Beck, 
m.in.: „Prawo Rynku Kapitałowego - Komentarz” - wydania 2012, 2014., „Ustawa o Obligacjach  
- Komentarz” - wydanie 2015, czy „Rozporządzenie UE w sprawie nadużyć na rynku (MAR)  
- Komentarz” - wydanie 2016.

Rekomendowany jako wiodący prawnik w obszarze rynków kapitałowych (equity) wedle  
CHAMBERS EUROPE za 2014, 2015, 2016., IFLR 1000 za 2015, 2016 czy  LEGAL 500 za 2015, 2016.
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 Zbigniew Mrowiec
Partner, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

Posiada 24-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych,  
w zakresie doradztwa transakcyjnego, jak również bieżącej obsługi prawnej oraz w administra-
cji państwowej. Dysponuje bogatym doświadczeniem w dziedzinie rynków kapitałowych, w tym 
złożonych transakcji o dużym stopniu innowacyjności. Posiada również rozległą wiedzę na temat 
regulacyjnych aspektów obrotu papierami wartościowymi. Pionier w dziedzinie transakcji giełdo-
wych. Doradzał przy wielu precedensowych w Polsce transakcjach, m.in.: pierwsze przejęcie spółki 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW); pierwsze wrogie przejęcie; pierwsze wy-
cofanie akcji spółki z obrotu giełdowego; pierwsze równoległe notowanie papierów wartościowych 
emitenta zagranicznego na GPW. 

Współtwórca regulacji rynku kapitałowego. Członek pierwszego zespołu urzędu Komisji Papierów 
Wartościowych. Jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004-
2005) prowadził prace nad nowelizacją regulacji rynku kapitałowego w Polsce, która miała na celu 
usprawnienie nadzoru oraz liberalizację i zwiększenie przejrzystości rynku. Specjalizuje się w trans-
akcjach na rynkach kapitałowych, w tym nabyciach spółek publicznych, strukturyzacjach pierwszych 
ofert publicznych oraz emisjach dłużnych i udziałowych papierów wartościowych na rynku polskim 
i rynkach zagranicznych.  Doradzał największym zagranicznym i polskim bankom inwestycyjnym,  
w tym Bank of America Merrill Lynch, Citi Global Markets wraz z Domem Maklerskim Banku Handlo-
wego, Deutsche Bank, Espirito Santo Investment Bank (BESI), ING wraz z ING Securities, J.P. Morgan, 
Goldman Sachs, Morgan Stanley, PKO Bank Polski, UBS, UniCredit wraz z UniCredit CAIB Poland. 

Rekomendacje: Zbigniew Mrowiec rekomendowany jako Wiodący Prawnik w dziedzinie rynków 
kapitałowych (equity). The Legal 500 2016; Zbigniew Mrowiec uznany za wiodącego prawnika  
w dziedzinie rynków kapitałowych w Polsce (IFLR1000, 2014 i 2016).

 Prof. Celina Nowak
Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN

Jest profesorem nadzwyczajnym i dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych PAN. Absolwentka Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Uni-
versité de Paris I - Panthéon - Sorbonne. Stypendystka rządu francuskiego i włoskiego, a także 
kilkakrotnie Towarzystwa im. Maxa Plancka (Niemcy). 

Laureatka I nagrody za rozprawę doktorską czasopisma „Państwo i Prawo” (2008 r.), oraz nagrody 
głównej w konkursie Prezydenta RP „Polskie wyzwania: państwo - tożsamość - rozwój” na najlepszą 
pracę doktorską za rozprawę doktorską pt. „Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań 
międzynarodowych”. Specjalizuje się m.in. w problematyce korupcji, compliance oraz minimalizacji 
ryzyka odpowiedzialności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Obejmuje to również postępowania przed organami państwa zarzucającymi nieprawidłowości, bę-
dące podstawą każdego rodzaju odpowiedzialności, zwłaszcza karnej osób prowadzących sprawy 
majątkowe przedsiębiorcy. Występuje jako prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodo-
wych, współpracowała jako ekspert z agencjami rządowymi zajmującymi się zwalczaniem przestęp-
czości. Prof. C. Nowak jest wspierana przez silny zespół doświadczonych prawników.



 
PRAWNIKÓW SEGKPS VIII KONGRES

2
0

1
7

 Łukasz Szegda
Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Jest radcą prawnym, wspólnikiem kancelarii odpowiedzialnym za praktykę bankowości i finanso-
wania projektów.

Zajmuje się finansowaniem transakcji, w tym finansowaniem przejęć spółek, transakcji nieruchomo-
ściowych i projektów inwestycyjnych, a także refinansowaniem zadłużenia. Brał udział w najwięk-
szych projektach restrukturyzacji zadłużenia w Polsce, jest też stałym doradcą polskich banków. 
Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz upadłościowych. Doradza przy transak-
cjach cash-poolingu, sprzedaży wierzytelności oraz sekurytyzacjach. Regularnie prowadzi szkolenia 
z zakresu dokumentacji LMA oraz restrukturyzacji zadłużenia.

Jest autorem wielu publikacji o tematyce bankowej i finansowej. Jest też współautorem książki  
„Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” wydanej przez LexisNexis Polska we współpracy  
z kancelarią Wardyński i Wspólnicy (Warszawa 2013).

 Piotr 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 reprezento-
wał 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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 Prof. Marek Wierzbowski
Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik katedry tamże. 
Długoletni wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych, Prezes Rady Giełdy w latach 1998-2002.

Członek Rady Zamówień Publicznych, prezes Sądu Izby Domów Maklerskich, członek Rady Polsko

Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, członek Rady European Law Institute z siedzibą w Wiedniu.  
Od listopada 2014 powołany przez Prezes Rady Ministrów na stanowisko przewodniczącego Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników, obsługujący-
mi liczne transakcje, m.in. sprzedaż akcji w ramach prywatyzacji dużych przedsiębiorstw w tym  
PKN Orlen, Tauron, itd. Tworzył domy maklerskie i fundusze inwestycyjne. Były partner w Weil, 
Gotshal and Manges a następnie Linklaters. Był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, 
Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także wiceprzewodniczącym 
Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członkiem kolegium NIK. Redaktor licznych 
komentarzy prawniczych m.in. do Prawa rynku kapitałowego i Prawa o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi.

 Dariusz Witkowski
Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Pełni funkcję Dyrektora 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 pra-
cował jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiadając za procesy prywa-
tyzacji, w szczególności w ramach ofert publicznych. W latach 2000-2004 był członkiem Komitetu

Indeksów Giełdowych przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Od 1995 do 2004r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów w Komisji 
Papierów Wartościowych i Giełd - odpowiadał za procesy dopuszczania papierów wartościowych 
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.



STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH

ul. Nowy Świat 35/5A, 00-029 Warszawa  \  tel.: (22) 826 26 89  \  faks: (22) 892 90 91

e-mail: biuro@seg.org.pl  \  www.seg.org.pl  \  Twitter: @emitenci  
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