X Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych
SEG

Termin:

2018-06-06 | 201806-07

Miejsce:

Hotel Warszawianka,
Jachranka

06 czerwca 2018 (środa)

10:30 - 11:20

Rejestracja gości i powitalna kawa

11:20 - 11:30

Otwarcie Kongresu

Udział: Fizycznie / Online

11:30 -

Wyzwania stojące przed działami IR

13:00

Problemy (nie) zgodności z nowymi regulacjami
Zmiany zakresu i sposobu sprawowania nadzoru
Poziom regulacji a ochrona inwestorów
Emitenci w nowym reżimie regulacyjnym
Czy można pogodzić wymogi RODO i MAR w spółce giełdowej?
MAR jako podstawa do przetwarzania danych osobowych
Zakres przetwarzanych i przekazywanych danych osobowych
Praktyczne postępowanie z „trudnymi” insiderami, menedżerami i osobami
blisko związanymi
Wyzwania związane z nowymi technologiami
Nowe technologie w relacjach inwestorskich
Zalety nowych narzędzi
Jakich błędów można uniknąć

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:30

Nowe formy pozyskiwania kapitału
Zalety crowdfundingu, obligacji, funduszy
Ryzyka związane z różnymi formami finansowania
Dopasowanie formy finansowania do danego przedsięwzięcia

15:30 - 16:00

Przerwa kawowa

16:00 -

Nowoczesne technologie w relacjach inwestorskich

17:30

ESEF jako dodatkowy bodziec dla „sztucznych” relacji inwestorskich
Czym jest jednolity format sprawozdawczy
Korzyści dla spółek
Korzyści dla inwestorów
Blockchain jako konkurencja wobec tradycyjnego rynku kapitałowego
Zastosowanie blockchain do usprawnienia procesów i ograniczenia kosztów na
rynku kapitałowym
(Nie)kompatybilność blockchain z przepisami prawa
Jurysdykcje przyjazne emitentom chętnym do wykorzystania blockchain
Nowoczesne formy komunikacji i współpracy:
Nowe ryzyka wynikające z rozwoju technologii
Nowe możliwości technologiczne w zakresie komunikacji
Przykłady praktyczne

18:00 -

Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego

19:30

Im więcej przebiegniemy, tym więcej środków przeznaczymy na cele
charytatywne! Dystans: 1 km, z możliwością wielokrotnego przebiegnięcia tego
dystansu

20:00 - 00:00

Wieczorna Gala
Ceremonia wręczenia statuetek laureatom Konkursu ZSE XI
Uroczysta kolacja
Zabawa przy muzyce

07 czerwca 2018 (czwartek)

07:30 - 08:45

Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)

09:00 - 10:30

Pierwsza tura warsztatów tematycznych

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 12:30

Druga tura warsztatów tematycznych

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 14:30

Bezpieczne relacje inwestorskie
Zakres zgodności rynku z dotychczasowymi regulacjami
Najczęściej popełniane błędy
Planowane działania nadzorcze
Nadchodzące regulacje

