X Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Centrum Kongresowe

Termin:

2019-03-05 | 201903-06

Miejsce:

Hotelu
Warszawianka w

Udział: Fizycznie

Jachrance

05 marca 2019 (wtorek)

10:30 - 11:30

Rejestracja gości oraz kawa powitalna

11:30 - 11:40

Otwarcie Kongresu

BLOK I: Ryzyka prawne dla emitentów i członków ich władz
11:40 - 13:30

Czy spółka publiczna może popełnić przestępstwo? Paradoks rzeczywistość - criminal compliance

Nowy rodzaj odpowiedzialności własnej spółki za czyn zabroniony; odpowiedzialność za c
popełniony przez współpracowników

Wina anonimowa - czy spółka może sama zawinić?
Likwidacja przedsiębiorstwa i ograniczenia w działalności w wyniku decyzji
prokuratora i sądu
Zakres wdrożenia i stosowania procedur/polityk Compliance jako remedium
Relacja przepisów z Rekomendacjami GPW

11:40 -

Ograniczanie ryzyka spółki i jej władz w kontekście nowych regulacji

13:30

podatkowych i prawnych
„Należyta staranność” w prowadzeniu spółki
Kompleksowe procedury bezpieczeństwa i zgodności z prawem - wymóg ustawodawczy czy
nowy trend w organizacjach?
„Należyta staranność” zakwestionowana, czyli kilka słów o postępowaniach przed sądami i
urzędami

11:40 - 13:30

Zmiany w ustawie o nadzorze - konsekwencje dla emitentów
Ograniczenia i wymogi dotyczące emisji obligacji
Nowe obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych
Komisja Nadzoru Finansowego – nowa pozycja prawnoustrojowa
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – status prawny

11:40 - 13:30

Nowe zadania KDPW po zmianach regulacyjnych
Rejestracja prywatnych emisji obligacji
Rola agenta emisji i agenta płatniczego
Identyfikacja akcjonariuszy

11:40 - 13:30

Exit tax w kontekście skomplikowanej struktury akcjonariatu
Zakres obowiązywania nowych regulacji
Exit tax w odniesieniu do osób fizycznych
Zasady zgodności przy skomplikowanej strukturze akcjonariatu

13:30 - 14:30

Lunch

BLOK II: Nowe wyzwania dla służb prawnych emitentów
14:30 - 16:00

PPK w spółce publicznej - wprowadzenie i obowiązki spółki
Konstrukcja i zasady funkcjonowania PPK
Obowiązki podmiotu zatrudniającego
Harmonogram i procedura wdrożenia

14:30 - 16:00

Wymogi cyberbezpieczeństwa wynikające z Dyrektywy NIS
Podstawowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy NIS
Największe wyzwania przy wdrażaniu Dyrektywy NIS
Zarządzanie incydentami
Zasady przeprowadzenia audytu w zakresie cyberbezpieczeństwa

14:30 - 16:00

Trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych
Najnowsze zmiany w obszarze fuzji i przejęć
Specyfika transakcji nieruchomościowych
Rola służb prawnych spółki w procesie M&A

14:30 16:00

WZA przyszłości
Czy potrzebujemy fizycznego spotkania
Czy wszystkie decyzje muszą być podejmowane przez akcjonariuszy w tym
samym momencie
Problemy technologiczne i prawne

16:00 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 18:00

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA

20:00 - 00:00

Wieczór Ostatkowy
Uroczysta kolacja
Zabawa przy muzyce

06 marca 2019 (środa)

07:00 - 08:30

Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)

09:00 - 10:30

TURA I - warsztaty tematyczne

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 12:30

TURA II - warsztaty tematyczne

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 -

Dyskusja panelowa: Zarządzanie ryzykami wynikającymi ze zmian

15:00

regulacyjnych
Zmiana filozofii nadzoru
Niezbędne procedury w spółkach
Audyt regulacyjny
Wdrażanie PPK w spółce giełdowej

