VIII Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Centrum

Termin:

2017-02-28 | 2017-

Miejsce:

03-01

Kongresowym Hotelu
Warszawianka w
Jachrance

28 lutego 2017 (wtorek)

12:00 - 12:50

Rejestracja gości oraz kawa powitalna

12:50 - 13:00

Otwarcie Kongresu

Najważniejsze zmiany regulacyjne
13:50 - 14:30

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

13:50 - 14:30

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

Udział: Fizycznie

13:50 - 14:30

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

13:50 - 14:30

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

14:30 - 15:30

Lunch

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

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

15:30 17:00

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

15:30 - 17:00

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

15:30 - 17:00

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

17:00 - 17:30

17:30 19:00

Przerwa kawowa

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

20:00 - 00:00

Wieczór Ostatkowy
Quiz z wiedzy o MAR / raportowaniu niefinansowym
Uroczysta kolacja
Zabawa przy muzyce

01 marca 2017 (środa)

07:00 - 08:30

Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)

09:00 - 10:30

Warsztaty tematyczne - tura I

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 12:30

Warsztaty tematyczne - tura II

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 -

„Implementacja” MAR i jej skutki dla spółek giełdowych (odpowiedzi

15:00

na pytania uczestników Kongresu)
Zakres zmian regulacyjnych
Funkcjonowanie w okresie przejściowym
Czy prawo działa wstecz

