VI Forum Cenotwórczości. Informacja cenotwórcza funkcjonowanie spółek w nowym reżimie
raportowania

Sala Notowań, Giełda
Papierów
Wartościowych w
Warszawie (ul.

Termin:

2016-11-23 | 201611-24

Książęca 4, II piętro);

Miejsce: Restauracja IMPERIA,

Udział: Fizycznie

Centrum BankowoFinansowe (ul. Nowy
Świat 6/12, wejście AD, poziom -1); Sala
Kinowa

23 listopada 2016 (środa)

13:00 - 13:15

Rejestracja uczestników i kawa powitalna

13:15 - 13:20

Otwarcie konferencji

13:20 - 14:25

Analiza obecnego porządku prawnego
Stan prac nad ustawą i aktami wykonawczymi
Rozwiązania przyjęte w przepisach „implementujących” MAR
Problemy związane z dualizmem prawnym

14:25 - 14:45

14:45 16:00

Przerwa kawowa

Znaczenie procedur identyfikacji informacji poufnych
Rola polityki informacyjnej w procedurze identyfikacji informacji poufnej wg
MAR
Metody walidacji polityki informacyjnej przez racjonalnego inwestora
Dotychczasowe doświadczenia emitentów w stosowaniu polityk
informacyjnych i innych procedur

16:15

Dyskusja Stolikowa

-

Lunch połączony z dyskusją na poniższe tematy:

18:15

Analiza obecnego porządku prawnego
Których regulacji należy dziś przestrzegać
Jak traktować Q&A i inne materiały publikowane na www KNF
Kiedy realnie można się spodziewać „implementacji” MAR
Jaki będzie zakres „implementacji” MAR
Znaczenie procedur identyfikacji informacji poufnych
Problemy wynikające ze zbyt wąskiego/zbyt szerokiego raportowania
Fakt istnienia procedur a nałożenie i wysokość sankcji
Jak stworzyć dobrą procedurę identyfikacji informacji poufnych
Metody walidacji polityki informacyjnej przez racjonalnego inwestora
Identyfikacja menedżerów i osób blisko związanych
Osoby blisko związane rodzinnie
Osoby blisko związane biznesowo
Zakres dokumentacji gromadzonej przez emitenta i menedżerów
Raportowanie transakcji menedżerów i osób związanych
Opóźnianie publikacji informacji
Przesłanki opóźnienia i konieczność ciągłej ich weryfikacji
Jak udokumentować spełnienie poszczególnych przesłanek
Pojęcie „wprowadzenia w błąd opinii publicznej”
Pierwszy przypadek zarzutów za opóźnienie
Ewolucja cenotwórczości w czasie
Elementy wpływające na cenotwórczość informacji
Ryzyka związane z przedwczesnym raportowaniem
Dokumentowanie procesu oraz stanu wiedzy na moment podejmowania
decyzji
Jak badać cenotwórczość poszczególnych etapów procesu
Pułapki raportowania
Lista insiderów - koło ratunkowe, czy wiaderko z betonem
Praktyczne rozumienie „niezwłoczności”
Kiedy informacja przestaje być poufna
Czy można lub trzeba raportować poza ESPI
Procedura nakładania sankcji
Najczęstsze przyczyny interwencji nadzorcy

24 listopada 2016 (czwartek)

09:30 - 09:55

Rejestracja uczestników i kawa powitalna

09:55 - 10:00

Otwarcie konferencji

10:00 - 11:15

Identyfikacja menedżerów i osób blisko związanych oraz raportowani
transakcji
Przepisy i interpretacje
Praktyka raportowania transakcji
Wyjaśnianie wątpliwości emitentów

11:15 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 13:00

Opóźnianie publikacji informacji
Procedura opóźniania publikacji w nowej rzeczywistości regulacyjnej
Problemy ze spełnieniem przesłanek opóźnienia
Analiza przypadku

13:00 - 13:30

Przerwa kawowa

13:30 - 14:45

Ewolucja cenotwórczości w czasie - analiza przypadku

14:45 - 15:15

Lunch

