
W dniach 1-2 października br. odbył się V Kongres  Zarządów Spółek Giełdowych SEG. Temat, który 
został  przyjęty jako myśl przewodnia Kongresu to  „ Przyszłość  światowej gospodarki : wolny rynek, 
czy  państwowy  interwencjonizm?” W  Kongresie  udział  wzięło  ponad  250  przedstawicieli   kadry 
zarządzającej podmiotów rynku kapitałowego a także  urzędów administracji centralnej i mediów.

Gościem   specjalnym  Kongresu  był  prof.  Edmund  Phelps,  laureat  Nagrody  Nobla  w  dziedzinie 
ekonomii w 2006r., który zainaugurował spotkanie wykładem The economic crisis: how bad and how 
significant.



Pierwszy dzień Kongresu zakończyła wieczorna Gala, poprowadzona przez Artura Andrusa, podczas 
której  ogłoszone zostały  wyniki  konkursu  Złota  Strona Emitenta  2010.  Już  po  raz  czwarty  zostały 
nagrodzone  spółki,  które  najlepiej  komunikowały  się  z  rynkiem  za  pośrednictwem  internetu. 
Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostały następujące spółki:

• PGB  SA w  kategorii  polskie  spółki  giełdowe  należące  do  indeksów  WIG20  i  mWIG40 
(dwukrotny laureat, zwycięzca konkursu  w latach 2009 i 2010)

• ATM SA w kategorii polskie spółki należące do indeksu sWIG80  (trzykrotny laureat, zwycięzca 



konkursu w latach 2008, 2009 oraz 2010)

• Fortis Bank Polska SA w kategorii polskie spółki giełdowe nie należące do w/w indeksów

• Tele-  Polska  Holding  SA w  kategorii  polskie  spółki   giełdowe  notowane  na  rynku 
alternatywnym NewConnect

• Cinema City International  w kategorii  zagraniczne spółki  giełdowe notowane na GPW w 
Warszawie, również na rynku NewConnect

Po uroczystym rozdaniu laureatom statuetek i licznych gratulacjach nadszedł czas na występy zespołu 
teatru Buffo. Roztańczony i rozśpiewany zespół „Szafa Gra” umilał czas uczestnikom wieczornej Gali.



                                   

Drugiego  dnia  Konferencji   odbył  się  mecz piłki  nożnej  rozgrywany pomiędzy  SEG a  GPW, który 
dostarczył uczestnikom wielu wrażeń i silnych emocji.  W bramce GPW stanął Grzegorz Szamotulski i 
był  prawie  nie  do  pokonania  -  w  sportowej  rywalizacji   lepsza  okazała  się  drużyna  giełdy,  która 
pokonała  SEG  6:2.  O  wyniku  zadecydowała  wzorowa  dyscyplina  taktyczna  i  zgranie  zespołu. 
Szczególne wrażenie zrobił hattrick Daniela Sienkiewicza.

 



Sportowy poziom wydarzenia podniósł profesjonalny komentarz Mateusza Borka, który dodawał 
skrzydeł zawodnikom.



Szersza dokumentacja filmowa i fotograficzna zostanie przekazana uczestnikom Kongresu.
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