XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Centrum

Termin:

2020-02-25 | 202002-26

Miejsce:

Kongresowym Hotelu
Warszawianka w

Udział: Fizycznie

Jachrance

25 lutego 2020 (wtorek)

10:30 - 11:30

Rejestracja gości oraz kawa powitalna

11:30 - 11:40

Otwarcie Kongresu

BLOK I
11:40 - 13:30

Oferta publiczna pod nowymi regulacjami - zagadnienia praktyczne
Skutki wynikaj?ce z nowej definicji oferty
Wp?yw rynkowy wyj?tków z ustawy i z rozporz?dzenia na kszta?t ofert publicznych
Pozyskanie kapita?u dla spó?ki publicznej bez prospektu

11:40 - 13:30

Wyzwania podatkowe dla prawników spółek giełdowych
Omówienie nowych wymogów w zakresie podatków u źródła (WHT)
Schematy podatkowe (MDR) - czy i jakie znaczenie maj? w praktyce funkcjonowania
spó?ek gie?dowych
Zarz?dzanie obowi?zkami wynikaj?cymi z przepisów o WHT i MDR
Odpowiedzialno?? dotycz?ca WHT i MDR

11:40 - 13:30

Restrukturyzacja z perspektywy dłużnika i wierzyciela
Komunikacja z wierzycielami
Dostępne opcje restrukturyzacji
Zarządzanie relacjami akcjonariusza większościowego z mniejszościowymi

11:40 - 13:30

eVoting na Walnych Zgromadzeniach
Nowe obowiązki spółek publicznych w zakresie organizacji walnych
zgromadzeń
Aplikacje KDPW w kontekście obowiązków informacyjnych spółek publicznych
Święto akcjonariatu - jak mogą wyglądać walne zgromadzenia

11:40 - 13:30

Mechanizmy zwiększające wpływ akcjonariuszy na spółki publiczne
Polityka wynagrodzeń
Ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy
Polityki zaangażowania inwestorów instytucjonalnych

13:30 - 14:30

Lunch

BLOK II
14:30 - 16:00

Czynniki zwiększające odpowiedzialność spółki i jej władz
Nowe trendy w prawie oraz działaniu organów
Jak nowości legislacyjne przekładają się na odpowiedzialność członków
zarządu
Rola prawnika wewnętrznego w budowaniu systemu legal compliance spółki

14:30 - 16:00

Emisja obligacji po nowemu
Praktyczne skutki zmian regulacyjnych
Konsekwencje zaniechanych zmian
Najważniejsze wyzwania emitentów

14:30 - 16:00

Ryzyka nieintencjonalnego wykorzystania informacji poufnej
Nieoczywiste wymogi MAR
Ujawnienie i wykorzystywanie informacji poufnych
Transakcje osób blisko związanych

14:30 - 16:00

Walne zgromadzenia w przyszłości
Trendy i kierunki zmian w przebiegu i organizacji walnych zgromadzeń
Jak będą wyglądały
Kto i w jaki sposób będzie w nich uczestniczył

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

26 lutego 2020 (środa)

07:00 - 08:30

Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)

07:30 - 08:30

Poranny bieg (dla chętnych)

09:00 - 10:30

TURA I - warsztaty tematyczne

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

10:30 - 11:00

TURA II - warsztaty tematyczne

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:00

Dyskusja panelowa: Najważniejsze wyzwania regulacyjne
MAR - praktyka nadzorcza i zakres proponowanej nowelizacji
Rola służb prawnych w identyfikacji szans i ryzyk w obszarach ESG
Wymogi i procedury dotyczące sygnalistów
Obowiązkowa dematerializacja akcji i warrantów
Planowane zmiany regulacyjne i ich potencjalne implikacje

