
 
PRAWNIKÓW SEGKPS XI KONGRES

2
0

2
0

25-26 lutego 2020 roku
HOTEL WARSZAWIANKA, JACHRANKA



 
PRAWNIKÓW SEGKPS XI KONGRES

2
0

2
0

PROGRAM KONGRESU

25 LUTEGO 2020  \  DZIEŃ I
10:30 - 11:30   Rejestracja gości oraz kawa powitalna

11:30 - 11:40   Otwarcie Kongresu

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11:40 - 13:30   BLOK I

 Oferta publiczna pod nowymi regulacjami - zagadnienia praktyczne

 › Skutki wynikające z nowej definicji oferty
 › Wpływ rynkowy wyjątków z ustawy i z rozporządzenia na kształt ofert publicznych
 › Pozyskanie kapitału dla spółki publicznej bez prospektu

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Prof. Marcin Dyl, Partner, KMD.Legal

 Wyzwania podatkowe dla prawników spółek giełdowych
 › Omówienie nowych wymogów w zakresie podatków u źródła (WHT)
 › Schematy podatkowe (MDR) - czy i jakie znaczenie mają w praktyce funkcjonowania spółek giełdowych
 › Zarządzanie obowiązkami wynikającymi z przepisów o WHT i MDR
 › Odpowiedzialność dotycząca WHT i MDR

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Michał Nowacki, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner, Wardyński i Wspólnicy

 Restrukturyzacja z perspektywy dłużnika i wierzyciela

 › Komunikacja z wierzycielami
 › Dostępne opcje restrukturyzacji
 › Zarządzanie relacjami akcjonariusza większościowego z mniejszościowymi

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Jarosław Dubiński, Wspólnik, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy 
 Kazimierz Jeleński, Radca Prawny, Wspólnik, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy

 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

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Michał Krystkiewicz, Biuro Rozwoju Biznesu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

 Mechanizmy zwiększające wpływ akcjonariuszy na spółki publiczne

 › Polityka wynagrodzeń
 › Ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy
 › Polityki zaangażowania inwestorów instytucjonalnych

 Robert Wąchała, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 dr Dawid Van Kędzierski, Associate, Gide Loyrette Nouel 
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13:30 - 14:30   Lunch

14:30 - 16:00   BLOK II

 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

 Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Mateusz Baran, Partner, CRIDO LEGAL 
 Katarzyna Witkowska, Senior Associate, CRIDO LEGAL

 Emisja obligacji po nowemu 

 › Praktyczne skutki zmian regulacyjnych
 › Konsekwencje zaniechanych zmian
 › Najważniejsze wyzwania emitentów

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Zbigniew Mrowiec, Partner, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

 Ryzyka nieintencjonalnego wykorzystania informacji poufnej

 › Nieoczywiste wymogi MAR
 › Ujawnienie i wykorzystywanie informacji poufnych
 › Transakcje osób blisko związanych

 Robert Wąchała, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Paweł Mardas, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy 
 Mateusz Ostrowski, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych, Kochański i Partnerzy

 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 

 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA 

16:00 - 16:30   Przerwa kawowa

16:30 - 18:00   Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 dr Dawid Van Kędzierski, Associate, Gide Loyrette Nouel 
 Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA  
 Kazimierz Jeleński, Radca Prawny, Wspólnik, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy 
 Krzysztof Libiszewski, Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy  
 Marcin Marczuk, Partner, Radca Prawny, KMD.Legal 
 Paweł Mardas, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy 
 Zbigniew Mrowiec, Partner, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy 
 Mateusz Rogoziński, Partner, CRIDO LEGAL 



 
PRAWNIKÓW SEGKPS XI KONGRES

2
0

2
0

20:00   Wieczór Ostatkowy
 › Uroczysta kolacja

 › Zabawa przy muzyce

26 LUTEGO 2020  \  DZIEŃ II
7:00 - 8:30   Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)

7:30 - 8:00   Poranny bieg (dla chętnych)

9:00 - 10:30   TURA I - warsztaty tematyczne

10:30 - 11:00   Przerwa kawowa

11:00 - 12:30   TURA II - warsztaty tematyczne

 Grupa I: Wpływ zmian przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy na compliance.  
 Nowe wyzwania dla zarządów i służb prawnych spółki publicznej 
 Prof. UW dr hab. Michał Królikowski, Partner Zarządzający, Adwokat, KMD.Legal 
 Marcin Marczuk, Partner, Radca Prawny, KMD.Legal 
 I tura 9:00-10:30  •  II tura 11:00-12:30   •  Sala R, I piętro

 Grupa II: Schematy podatkowe i podatki u źródła 
 Michał Nowacki, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner, Wardyński i Wspólnicy     
 Wojciech Marszałkowski, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy 
 I tura 9:00-10:30  •  II tura 11:00-12:30   •  Sala M, I piętro

 Grupa III: Nowe regulacje wpływające na dostępność informacji na temat akcjonariatu spółek i na strukturę  
 akcjonariatu 
 Zbigniew Mrowiec, Partner, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy    
 Paweł Cyganik, Starszy Prawnik, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy 
 I tura 9:00-10:30  •  II tura 11:00-12:30   •  Sala S, I piętro

 Grupa IV: Restrukturyzacja w praktyce - case study z perspektywy dłużnika i wierzyciela 
 Jarosław Dubiński, Wspólnik, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy    
 Kazimierz Jeleński, Radca Prawny, Wspólnik, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy 
 I tura 9:00-10:30  •  II tura 11:00-12:30  •  Sala L, I piętro

 Grupa V: Prawnik wewnętrzny jako „project manager” w procesie M&A 
 Mateusz Rogoziński, Partner, CRIDO LEGAL 
 I tura 9:00-10:30  •  II tura 11:00-12:30  •  Sala K, I piętro

 Grupa VI: Mechanizmy zwiększające wpływ akcjonariuszy na spółki publiczne 
 dr Dawid Van Kędzierski, Associate, Gide Loyrette Nouel 
 I tura 9:00-10:30  •  II tura 11:00-12:30  •  Sala P, I piętro

 Grupa VII: Jak minimalizować ryzyko postępowań dotyczących insider trading i manipulacji - case studies 
 Paweł Mardas, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy 
 Mateusz Ostrowski, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych, Kochański i Partnerzy 
 I tura 9:00-10:30  •  II tura 11:00-12:30  •  Sala O, I piętro
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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

 dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Jarosław Grzegorz, Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska 
 Bartosz Krzesiak, Dyrektor Departamentu Emisji Akcji, Dom Maklerski Navigator 
 Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
 Robert Wąchała, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 

PRELEGENCI
 Mateusz Baran

Partner, CRIDO LEGAL

Mateusz Baran, radca prawny, jest partnerem odpowiedzialnym za praktykę prawa spółek. Z kancelarią 
związany jest od początku jej działalności. Jako Partner Mateusz obecnie zarządza zespołem kilkunastu 
prawników doradzających w zakresie prawa spółek.

Mateusz zrealizował wiele ambitnych i wymagających projektów krajowych i transgranicznych. Na 
co dzień zajmuje się szerokim zakresem spraw, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, w tym 
złożonych procesów reorganizacyjnych oraz transakcji M&A.

Klienci cenią go za responsywność, otwarty umysł oraz wysoki standard świadczonych usług. W 2018 
roku, na podstawie rekomendacji klientów, został wskazany jako rekomendowany prawnik przez 
prestiżowy międzynarodowy ranking kancelarii prawnych The Legal 500, uzyskując wyróżnienie 
w następujących kategoriach: Commercial, Corporate and M&A, Investment Funds oraz Private Clients 
(w której to kategorii Mateusz otrzymał rekomendację indywidualną jako Next Generation Lawyer).
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 Piotr Biernacki
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 
Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

Piotr Biernacki od niemal 20 lat zajmuje się komunikacją na rynku kapitałowym. Specjalizuje się  
w tworzeniu i zarządzaniu strategiami komunikacji spółek giełdowych. Prowadził komunikację oraz 
doradzał setce spółek notowanych na GPW, Euronext i OMX. 

Autor i koordynator licznych badań dotyczących relacji inwestorskich oraz współtwórca regulacji 
środowiskowych polskiego rynku kapitałowego. 

Od 2015 roku prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania, pozarządowej organizacji, której 
celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych 
i finansowych. Wykładowca i trener, przeprowadził niemal dwieście szkoleń dla zarządów i kadry 
menedżerskiej spółek. Członek Kapituły konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. 

Wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Autor 
publikujący na łamach Gazety Giełdy Parkiet, Manager MBA i kwartalnika Akcjonariusz, aktywny 
komentator polskiego rynku kapitałowego na Twitterze @piotrbiernacki.

Specjalizuje się także w tematyce presentation design i wykorzystywaniu grafiki w komunikacji 
finansowej. Założyciel IDEAcraft, firmy doradczej działającej w obszarze strategii, sustainability  
i information design.

 Jarosław Dubiński
Założyciel, Partner Zarządzający Kancelarii Prawnej Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy (DJM)

Radca Prawny. Ekspert w zakresie transakcji M&A, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz 
prawa rynku kapitałowego.

Posiada unikalne i największe na rynku polskim doświadczenie w zakresie prawa funduszy inwestycyjnych. 
Doradzał organizacjom i instytucjom rynku finansowego, m.in. Izbie Gospodarczej Towarzystw 
Emerytalnych, Polskiej Izbie Ubezpieczeń oraz Stowarzyszeniu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych 
w Polsce, w szczególności w zakresie projektów legislacyjnych dotyczących rynku finansowego, takich 
jak ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawa o funduszach inwestycyjnych. Specjalizuje się 
w doradztwie prawno-biznesowym na rzecz inwestorów, akcjonariuszy, udziałowców, funduszy private 
equity.

Posiada również bardzo bogatą praktykę w zakresie transakcji fuzji i przejęć oraz projektów 
restrukturyzacyjnych - na przestrzeni ostatnich 4 lat Jarosław Dubiński przeprowadził kilkadziesiąt 
transakcji M&A oraz ponad 30 procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Jest prawnikiem wyróżnianym przez jeden z najbardziej prestiżowych międzynarodowych rankingów 
kancelarii prawniczych, prowadzony przez Chambers & Partners w kategoriach Bankowość i Finanse 
oraz Restrukturyzacja i Upadłość i uznawanym za wiodącego eksperta z zakresu restrukturyzacji 
i upadłości.
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 Prof. Marcin Dyl
Partner, KMD.Legal

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. nauk prawnych, radca prawny, od 2018 r. członek Rady 
Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. W 1994 r. rozpoczął pracę 
w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 
sprawował funkcję Wicedyrektora Departamentu Prawnego, a w latach 2000 - 2005 jego Dyrektora. 
W latach 1999 - 2004 członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. W latach 2005 - 
2019 w funkcji Prezesa Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, reprezentatywnej i wysoce 
rozpoznawalnej izbie gospodarczej; za wkład w rozwój rynku funduszy inwestycyjnych uhonorowany 
tytułem - Honorowego Prezesa Izby.

Zasiadał w radach nadzorczych spółek istotnych dla funkcjonowania runku kapitałowego (KGHM 
Polska Miedź, GPW). Prof. Dyl jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej 
organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. Ponadto Prof. Dyl od 2018 r. jest członkiem 
Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, organu opiniodawczo-doradczego Rady Ministrów 
i Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących systemu prawa.

Równolegle prowadzi pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku 
kapitałowego, w szczególności funduszy inwestycyjnych. Jest autorem licznych publikacji dotyczących 
rynku kapitałowego i postępowania administracyjnego.

 Jarosław Grzegorz
Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

Posiada niemal piętnastoletnie doświadczenie zawodowe, w tym dwunastoletnie doświadczenie 
w realizacji projektów z zakresu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, weryfikacji zgodności, 
wdrażania systemów zapewnienia zgodności (compliance), jak i doradztwie w sprawach spornych.

Uzyskał kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants),  jak również 
certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE - Certified Fraud 
Examiner),  Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Project Management Professional 
(PMP).

Prowadził ponad 130 projektów w Polsce i Europie, w tym dla spółek notowanych na GPW 
(również z WIG20), regulatorów oraz polskich i międzynarodowych grup kapitałowych 
głównie w branży  paliwowo-energetycznej, budowlanej, medyczno-farmaceutycznej oraz dóbr 
szybkozbywalnych (FMCG).

Posiada rozległe doświadczenie w realizacji projektów dochodzeniowych, audytów procesów 
biznesowych, weryfikacji transakcji, badania forensic due diligence, a także analizy i oceny 
systemów  kontroli wewnętrznej oraz wdrażania systemów zapewnienia zgodności (compliance), 
jak również prowadzenia szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce nieprawidłowości w obrocie 
gospodarczym.

Jest wykładowcą studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz 
Akademię Leona Koźmińskiego.

Był inicjatorem i koordynatorem unikatowego badania EY dotyczącego problemu nadużyć i korupcji 
w wybranych regionach Polski.



 
PRAWNIKÓW SEGKPS XI KONGRES

2
0

2
0

 dr Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował  
współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej był 
Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa Polski 
w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego 
tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, 
jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form 
świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE. 

Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele 
istotnych funkcji w międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym 
- IOSCO.

 dr Dawid Van Kędzierski
Associate, Gide Loyrette Nouel

Dawid Van Kędzierski jest prawnikiem w warszawskim biurze kancelarii prawnej Gide.

Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych i prawie spółek. Reprezentował emitentów i instytucje 
finansowe w związku z publicznymi i prywatnymi ofertami papierów wartościowych. Doradzał 
emitentom w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych na giełdzie. Uczestniczył w znaczących 
transakcjach na rynku fuzji i przejęć. Działał na rzecz funduszy private equity i venture capital w związku 
z realizacją inwestycji. Posiada również doświadczenie w zakresie finansowania, refinansowania oraz 
restrukturyzacji zobowiązań spółek znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Dawid jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył 
również Centrum Prawa Angielskiego (British Law Centre) na Uniwersytecie Warszawskim we 
współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie 
rozprawy pt. „Transakcje lewarowane a ustawowe mechanizmy ochrony praw wierzycieli finansowych” 
przygotowanej pod kierunkiem prof. Mariusza Goleckiego na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego.

 Andrzej Knap
Prezes Zarządu, Unicomp-WZA

Ekonomista, Prezes Zarządu spółki Unicomp-WZA, specjalizującej się w organizacji i obsłudze 
informatycznej walnych zgromadzeń spółek kapitałowych oraz tworzeniu i eksploatacji informatycznych 
systemów głosowań i interakcji. W karierze zawodowej nadzorował m.in. od strony eksploatacyjnej 
centralny system informatyczny statystyki handlu zagranicznego całego kraju.

Od 1991 roku aktywnie uczestniczy w organizacji i realizacji walnych zgromadzeń spółek kapitałowych 
w kraju jak również tworzy i współtworzy procedury informatyczne służące usprawnieniu przebiegu 
obrad tych zgromadzeń. Z zamiłowania motorowodniak, narciarz, pasjonat wędrówek wodnych, 
rowerowych i pieszych.
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 Michał Krystkiewicz
Biuro Rozwoju Biznesu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Ekspert w zakresie standaryzacji i harmonizacji procesów związanych z obsługą walnych zgromadzeń 
i zdarzeń korporacyjnych.

Od ponad 10 lat bierze udział w pracach implementujących na rynku polskim międzynarodowe standardy 
obsługi i komunikacji, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki regulacyjnej.

Uczestniczy w procesie wdrożenia standardu ISO20022 w komunikacji dotyczącej zdarzeń korporacyjnych 
i walnych zgromadzeń oraz rozwiązań implementujących przepisy SRD II na rynku polskim.

Jest członkiem globalnej Securities Market Practice Group (SMPG), European Market Implementation 
Group (E-MIG), ISO20022 Standards Evaluation Group (SEG) oraz SRD Task Force. Bierze udział w pracach 
Corporate Actions Working Group przy Europejskim Stowarzyszeniu Centralnych Depozytów Papierów 
Wartościowych (ECSDA WG5). Współprzewodniczy polskiej grupie Corporate Actions National Market 
Practice Group (CA NMPG PL).

Przed dołączeniem do KDPW pracował w Deloitte Advisory. Absolwent duńskiej Ingeniørhøjskolen 
(2005), Politechniki Łódzkiej (2007) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (2009).

 Bartosz Krzesiak
Dyrektor Departamentu Emisji Akcji, Dom Maklerski Navigator

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym. Doradza przy pozyskiwaniu 
kapitału akcyjnego, obowiązkach informacyjnych spółek publicznych, a także w zakresie rejestru 
akcjonariuszy.

Doradzał m.in. w takich projektach jak IPO – oferta publiczna akcji i wprowadzenie do obrotu na GPW – 
Lokum Deweloper S.A., APS Energia S.A., SPO – wtórna oferta publiczna i wprowadzenie akcji Pamapol 
S.A. do obrotu na GPW, private placement i wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect – m.in. Movie 
Games, Moonlit, Medinice, Gremi Media, APS Energia, Blirt, Hydrapres.

Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał m.in. w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic 
Corporates oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Absolwent Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Certyfikowany Doradca w ASO. Członek rad nadzorczych 
oraz komitetu audytu spółek notowanych na GPW oraz NewConnect. Członek Rady Autoryzowanych 
Doradców (komitet doradczy Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu). Ekspert 
Business Centre Club ds. rynku kapitałowego.
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 Kazimierz Jeleński
Radca Prawny, Wspólnik, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy

Kazimierz Jeleński, LLM (radca prawny, uprawnienia adwokackie w NY, USA, LLM Northwestern 
University), w swojej praktyce koncentruje się na obsłudze prawnej instytucji finansowych, 
w szczególności w projektach restrukturyzacyjnych, fuzjach i przejęciach oraz doradztwie prawnym 
w zakresie organizacji i finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji dotyczących 
wydobycia ropy i gazu oraz inwestycji w sektorze paliwowym.

Doradza krajowym i międzynarodowym klientom w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, fuzji i przejęć 
oraz transakcji typu joint venture. Uczestniczył aktywnie w pracach legislacyjnych dotyczących 
ustawy Prawo restrukturyzacyjne. W tym zakresie doradzał Związkowi Banków Polskich. W procesie 
legislacyjnym dotyczącym Prawa restrukturyzacyjnego występował jako ekspert sejmowy.

Rankingi Chambers Europe i Chambers Global za lata 2009-2019 wymieniają Kazimierza Jeleńskiego jako 
Key Individual w kategorii Bankowość i Finanse oraz Upadłość i Restrukturyzacja. W latach 2010 i 2011 
Chambers Europe wymieniany był jako Key Individual w dziedzinie Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Mec. Jeleński biegle włada językiem angielskim, posługuje się także językami rosyjskim i niemieckim.

 Krzysztof Libiszewski
Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Ma bogate doświadczenie we wszystkich rodzajach fuzji, przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. 
Uczestniczył w wielu skomplikowanych transakcjach krajowych i międzynarodowych obejmujących 
rozporządzanie udziałami i majątkiem, restrukturyzację majątku i przekształcenia spółek handlowych. 
Doradzał m.in. Skarbowi Państwa w zakresie restrukturyzacji największych polskich stoczni.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2001 r.

 Marcin Marczuk
Partner, Radca Prawny, KMD.Legal

Znany doradca wśród przedsiębiorców funkcjonujących na rynku kapitałowym. Był wielokrotnie 
wyróżniany przez renomowane stowarzyszenia praktyków oraz podmioty certyfikujące (m.in. Chambers 
& Partners, LEGAL 500, IFLR 1000, Rzeczpospolita, Parkiet) jako wiodący ekspert w obszarze Capital 
Market (Equity, Debt).

Kieruje praktyką w zakresie ofert publicznych, subskrypcji prywatnych, M&A, oraz różnorodnych 
transakcji i operacji na instrumentach finansowych, jak również na ich bazie (transakcje opcyjne).

 Przygotował kilkadziesiąt pierwszych i wtórnych ofert publicznych na bazie prospektów emisyjnych czy 
memorandów informacyjnych oraz dokumentację transakcyjną dla operacji i procesów negocjacyjnych 
typu M&A.

Występuje w imieniu emitentów, sprzedających podmiotów dominujących oraz domów maklerskich w 
postępowaniach administracyjnych przed KNF oraz instytucjami rynku kapitałowego. Specjalizuje się 
także w kształtowaniu programów motywacyjnych dla osób kluczowych dla spółek publicznych, a także 
zagadnieniach regulacyjnych oraz informacyjnych spółek publicznych.
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 Paweł Mardas
Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy

Paweł jest prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spółek oraz 
w transakcjach fuzji i przejęć. Przez ostatnie dziewięć lat zdobywał i pogłębiał swoje doświadczenie 
w zakresie restrukturyzacji korporacyjnych obejmujących m.in. przekształcenia, połączenia 
i podziały spółek, wnoszenie aktywów do funduszy inwestycyjnych (FIZ/FIZAN), budowanie struktur 
transgranicznych z wykorzystaniem spółek i fundacji z zagranicznych jurysdykcji, przygotowywanie 
struktur transakcji nabycia/sprzedaży udziałów/akcji/aktywów, przygotowywanie i negocjowanie umów 
inwestycyjnych oraz umów wspólników.

Paweł prowadził także sprawy z zakresu gospodarczych sporów sądowych. Pracował także jako in-house 
w jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zajmując się zamkniętym funduszem 
inwestycyjnym sektora nieruchomości.

 Zbigniew Mrowiec
Radca Prawny, Partner i współzałożyciel kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

Posiada 24-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, 
w zakresie doradztwa transakcyjnego, jak również bieżącej obsługi prawnej oraz w administracji 
państwowej. Dysponuje bogatym doświadczeniem w dziedzinie rynków kapitałowych, w tym złożonych 
transakcji o dużym stopniu innowacyjności. Posiada również rozległą wiedzę na temat regulacyjnych 
aspektów obrotu papierami wartościowymi. Pionier w dziedzinie transakcji giełdowych. Doradzał przy 
wielu precedensowych w Polsce transakcjach, m.in.: pierwsze przejęcie spółki na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie (GPW); pierwsze wrogie przejęcie; pierwsze wycofanie akcji spółki 
z obrotu giełdowego; pierwsze równoległe notowanie papierów wartościowych emitenta zagranicznego 
na GPW.

Współtwórca regulacji rynku kapitałowego. Członek pierwszego zespołu urzędu Komisji Papierów 
Wartościowych. Jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004 –2005) 
prowadził prace nad nowelizacją regulacji rynku kapitałowego w Polsce, która miała na celu usprawnienie 
nadzoru oraz liberalizację i zwiększenie przejrzystości rynku. Specjalizuje się w transakcjach na rynkach 
kapitałowych, w tym nabyciach spółek publicznych, strukturyzacjach pierwszych ofert publicznych oraz 
emisjach dłużnych i udziałowych papierów wartościowych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. 

Doradzał największym zagranicznym i polskim bankom inwestycyjnym, w tym Bank of America Merrill 
Lynch, Citi Global Markets wraz z Domem Maklerskim Banku Handlowego, Deutsche Bank, Espirito 
Santo Investment Bank (BESI), ING wraz z ING Securities, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, 
PKO Bank Polski, UBS, UniCredit wraz z UniCredit CAIB Poland. Rekomendacje: Zbigniew Mrowiec 
rekomendowany jako Wiodący Prawnik w dziedzinie rynków kapitałowych (equity). The Legal 500 
2016; Zbigniew Mrowiec uznany za wiodącego prawnika w dziedzinie rynków kapitałowych w Polsce 
(IFLR1000, 2014 i 2016).
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 Michał Nowacki
Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Michał Nowacki zajmuje się doradztwem podatkowym w krajowych i międzynarodowych projektach 
transakcyjnych. Doradza przy transakcjach dotyczących udziałów lub akcji, przedsiębiorstw 
lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz nieruchomości. Bierze udział w projektach 
reorganizacyjnych obejmujących połączenia i przekształcenia spółek, jak również wydzielenie 
aktywów. Świadczy usługi doradztwa podatkowego w zakresie efektywnego finansowania lub jego 
restrukturyzacji.

Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym obejmującym kwestie związane z podatkiem 
dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych, podatkami transakcyjnymi i międzynarodowym 
prawem podatkowym oraz VAT. Prowadzi przeglądy podatkowe, w tym przeglądy typu due diligence.

Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

 Mateusz Ostrowski
Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych, Kochański i Partnerzy

Mateusz, kieruje zespołem postępowań sądowych. Specjalizuje się w sporach cywilnych, gospodarczych, 
ochrony dóbr osobistych, ubezpieczeń, gwarancji bankowych, rynków kapitałowych (w tym sporach 
dotyczących spółek publicznych) oraz w zagadnieniach dotyczących przestępczości gospodarczej. 
Reprezentuje klientów z różnych branż w postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi 
i Sądem Najwyższym.

Doradza w zagadnieniach polityki compliance w podmiotach gospodarczych, w tym dokonuje 
audytów i kontroli, wdraża systemy, tworzy procedury, prowadzi szkolenia oraz reprezentuje klientów 
w postępowania przygotowawczych, sądowych i administracyjnych dotyczących tzw. white collar 
crimes.

 Mateusz Rogoziński
Partner, CRIDO LEGAL

Partner odpowiedzialny z praktykę fuzji i przejęć w Crido Legal. Od kilkunastu lat specjalizuje się 
w doradztwie transakcyjnym, w tym w zakresie realizacji złożonych projektów M&A (krajowych 
i transgranicznych) oraz obsługi funduszy Private Equity. Specjalizuje się także w transakcjach typu joint 
venture i posiada bogate doświadczenie w tworzeniu przedsięwzięć tego typu.

Doradza polskim (w tym giełdowym) i zagranicznym podmiotom z kluczowych sektorów gospodarki, 
m.in. motoryzacyjnego, ubezpieczeniowego, IT, telekomunikacyjnego, windykacyjnego, pocztowego, 
usług turystycznych i usług płatniczych. Jako jeden z nielicznych polskich prawników osobiście doradza 
polskim przedsiębiorcom przy akwizycjach zagranicznych (m.in. w Niemczech, Portugalii, Hiszpanii, 
Francji, Maroko, Turcji czy Rumunii). Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru 
Finansowego oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ekspert BCC oraz członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Z CRIDO związany jest od 2016 
roku. Od 2018 roku jest partnerem odpowiedzialnym za rozwój Zespołu M&A, który w tym roku otrzymał 
rekomendacje w prestiżowych rankingach The Legal500 oraz Chambers Europe. Przed dołączeniem do 
CRIDO pracował dla wiodących polskich i austriackich kancelarii.
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 Magdalena Raczek-Kołodyńska
Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego 
oraz London School of Public Relations. Studiowała również w Johannes Gutenberg-Universität w Mainz.  
Od 2008 roku związana ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Od 2011 roku zajmuje się w SEG 
m.in. tematem raportowania niefinansowego. W latach 2012-2016 współtworzyła projekt „Analiza ESG 
spółek w Polsce”. W latach 2011-13 członek Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji, działającej 
w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. W latach 2012-2013 Członek Rady 
Ekspertów w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu. 

Współautorka publikacji oraz artykułów na temat komunikacji korporacyjnej on-line spółek giełdowych 
oraz społecznej odpowiedzialności biznesu  m.in: „Strona www jako element komunikacji spółki giełdowej 
z uczestnikami rynku kapitałowego (2009)”, „Wpływ Konkursu Złota Strona Emitenta na komunikację 
spółki notowanej z otoczeniem” (2010), „Strony internetowe spółek giełdowych - analiza jakości witryn 
internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta” (2011).

 Robert Wąchała
Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych SGH 
w Warszawie. Przez 23 lata był związany z organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

W latach 1996-2006 pracownik KPWiG, ostatnio na stanowisku Dyrektora Departamentu Informacji 
i Analiz.

W latach 2007-2019 w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego kierował kolejno pracami Departamentu 
Nadzoru Obrotu, Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu oraz Departamentu 
Rozwoju Rynku Finansowego.

Jako dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu (2007-2018), nadzorował wykonywanie przez emitentów 
obowiązków informacyjnych, wykrywanie przestępstw manipulacji i wykorzystania informacji poufnych, 
wykonywanie przez inwestorów obowiązków notyfikacyjnych o transakcjach oraz przestrzeganie 
przepisów o przejęciach spółek publicznych.

Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych (1999-2001).

Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych (2004-2007).

Członek Komitetu Indeksów Giełdowych (2005-2009 i 2013-2019).
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 Katarzyna Witkowska
Adwokat, CRIDO Legal

Adwokat specjalizujący się w sprawach z zakresu tzw. white collar crime oraz w sporach cywilnych 
i gospodarczych. Prowadzone przez nią postępowania dotyczyły między innymi przestępstw na rynku 
nieruchomości, rynku kapitałowym czy przestępstw korupcyjnych. Zajmowała się również sprawami 
z zakresu oszustw podatkowych, w tym dotyczących podatku VAT. Jako obrońca reprezentowała 
oskarżonych oraz pełniła rolę pełnomocnika pokrzywdzonych, na wszystkich etapach postępowania, 
od fazy przygotowawczej do postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym. W procesach 
reprezentowała zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów.

Katarzyna prowadziła również szereg skomplikowanych sporów z zakresu prawa cywilnego 
i gospodarczego, dotyczących między innymi wieloaspektowych inwestycji na rynku nieruchomości, 
rynku kolejowego czy odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki. Reprezentowała Klientów 
w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Przed dołączeniem do zespołu Crido, Katarzyna przez ponad 6 lat związana była z kancelarią 
Kardas&Kardas, specjalizującą się w sprawach z zakresu tzw. przestępczości białych kołnierzyków. 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. 
Autorka publikacji naukowych oraz artykułów branżowych. Prelegent na konferencjach z zakresu prawa 
i procesu karnego, w tym poświęconych przestępczości gospodarczej.

PARTNER TECHNOLOGICZNY 

 Unicomp-WZA - spółka specjalizująca się w konstruowaniu, dostarczaniu i obsłudze zaawansowanych 
technologicznie, nowoczesnych platform informatycznych dedykowanych dla realizacji wszelkiego rodzaju 
głosowań, badań preferencji i opinii w zebranych gremiach. Pracownicy spółki od 1991 roku wprowadzają 
na rynek rozwiązania, które znalazły zastosowanie między innymi w realizacji informatycznych głosowań 
na walnych zgromadzeniach spółek prawa handlowego i innych gremiów podejmujących decyzję w sposób 
kolegialny, w badaniach fokusowych kolekcjonujących drogą informatyczną dane na temat produktów 
zarówno wprowadzanych jak i istniejących na rynku, w informatycznych badaniach zjawisk i reakcji 
zachodzących w określonych grupach społecznych oraz w kilkuset systemach informatycznych badających 
poziom wiedzy określonych grup społecznych.

Spółka dysponuje jedną z największych w kraju baz sprzętowych do przeprowadzania tego typu głosowań 
i badań jak również korzysta na co dzień z wiedzy największej grupy specjalistów posiadających unikalne 
i wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Rokrocznie specjaliści, systemy informatyczne i platformy 
sprzętowe Unicomp-WZA obsługują ponad tysiąc różnych przedsięwzięć przedmiotem których jest 
głosowanie lub zebranie preferencji i opinii, o przeróżnej skali organizacji, od prostych po bardzo skomplikowane, 
zbierające dane od bardzo dużej liczby respondentów lub analizujące i przetwarzające bardzo złożone dane. 
Posiadając w swojej gestii bardzo dużą ilość różnych platform programowych i sprzętowych i bazując na 
bardzo dużej wiedzy i doświadczeniu swoich pracowników spółka jest w stanie sprostać praktycznie każdemu 
zleceniu i wymaganiu Klienta w swojej dziedzinie działalności. Spółka działa zgodnie z obowiązującymi w niej, 
opracowanymi na bazie wieloletnich i bogatych doświadczeń procedurami, unikając tym samym jakiejkolwiek 
przypadkowości w toku realizowanych przedsięwzięć. Większość Klientów spółki to podmioty o bardzo 
wysokim statusie w rankingu wielkości i dynamiki rozwoju przedsiębiorstw co jednoznacznie daje pogląd na 
bardzo wysoki standard oferowanych i świadczonych przez Unicomp-WZA usług.

Więcej informacji: www.unicomp-wza.pl
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PARTNER INSTYTUCJONALNY

 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) jest  centralną  instytucją  odpowiedzialną  za 
prowadzenie  i  nadzorowanie  systemu  depozytowo-rozliczeniowego  w  zakresie  obrotu  instrumentami 
finansowymi  w  Polsce.  Obrót  ten  jest  wzorowany  na  światowych  standardach,  w  tym  na  zasadzie 
całkowitej  dematerializacji  papierów  wartościowych.  Krajowy  Depozyt  Papierów  Wartościowych  
jest odpowiedzialny  za  prowadzenie  rozrachunku  transakcji  zawieranych  na  rynku  regulowanym  
oraz w  alternatywnym  systemie  obrotu  (ASO),  jak  również  prowadzenie  centralnego  depozytu  
papierów wartościowych.  KDPW  realizuje  również  szereg  usług  dla  emitentów,  jak  pośredniczenie  
w  wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa 
poboru.

 Od listopada 2012 r. KDPW oferuje także usługę Repozytorium Transakcji. Dzięki tej usłudze wszystkie 
podmioty,  będące  osobami  prawnymi,  w  tym  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą, 
które  zawierają  transakcje  w  instrumentach  pochodnych,  mogą  wypełnić  obowiązek  wynikający 
z europejskiego rozporządzenia EMIR w zakresie raportowania informacji do repozytoriów transakcji.

 Od  dnia  29  listopada  2013  r.  KDPW  rozpoczął  nadawanie  kodów  LEI,  niezbędnych  w  procesie 
raportowania transakcji. Tym samym KDPW poszerzył swoją ofertę jako Agencja Numerująca, nadając 
kody  LEI,  obok  świadczonej  już  usługi  nadawania  numerów  ISIN.  Repozytorium  transakcji  w  
KDPW (KDPW_TR) było jednym z czterech pierwszych tego typu instytucji zarejestrowanych w Europie. 
31    lipca    2018    r.    Komisja    Nadzoru    Finansowego    zezwoliła    Krajowemu    Depozytowi    
Papierów Wartościowych  na  świadczenie  usług  w  zakresie  udostępniania  informacji  o  transakcjach  
jako zatwierdzonemu    mechanizmowi    sprawozdawczemu    (ARM    -    Approved    Reporting    
Mechanism). Posiadając  status  ARM,  KDPW  jest  uprawniony  do  świadczenia  usługi  pośrednictwa  
w  raportowaniu o transakcjach w całej Unii Europejskiej.

 W skład Grupy Kapitałowej KDPW wchodzi także izba rozliczeniowa KDPW_CCP, która w kwietniu 2014 
r. uzyskała unijną autoryzację jako trzeci kontrpartner w UE.

Więcej informacji: www.kdpw.pl 
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PARTNERZY 

 Crido  - zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe oraz 
pomagamy rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych  
i innych dostępnych źródeł. 

 Dostarczamy firmom i ich właścicielom rozwiązania uwzględniające szybko zmieniające się otoczenie 
biznesowe, prawne oraz nowe wyzwania na poziomie lokalnym i globalnym. Wspieramy klientów – 
niezależnie od branży i skali działalności - w sposób pozwalający im bezpiecznie prowadzić i rozwijać 
biznes. Zapewniamy zarówno doradztwo na najwyższym poziomie, jak i cyfrowe rozwiązania wspierające 
prowadzenie bieżącej działalności. 

 Zaangażowanie i praca naszego ok. 250-osobowego zespołu zostały wielokrotnie docenione zarówno przez 
klientów, którzy współpracują z nami od wielu lat, jak i przez niezależne gremia. Ma to swoje odzwierciedlenie 
w rankingach doradców podatkowych, kancelarii prawnych oraz firm wspierających działalność B+R 
i innowacje. Jesteśmy doradcami, nie audytorami. 

 Jesteśmy polską firmą konsultingową. Dzięki przynależności do międzynarodowej organizacji Taxand 
wspieramy klientów w rozwoju ich biznesu również za granicą.

Więcej informacji: www.crido.pl

 Kancelaria Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy należy do wiodących polskich firm prawniczych 
wyspecjalizowanych w prawie gospodarczym. 

 Łączymy znajomość prawa z praktyczną wiedzą o projektach biznesowych, w które jesteśmy 
zaangażowani. Specjalizujemy się w zakresie prawa funduszy inwestycyjnych i rynków kapitałowych, 
procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, transakcji fuzji i przejęć, praktyki procesowej, dłużnych 
instrumentów finansowych a także prowadzenia projektów deweloperskich i nieruchomościowych.

 Kancelaria DJM zajmuje od kilku lat czołowe miejsce w Rankingu Kancelarii Prawniczych Dziennika 
Rzeczpospolita w obszarze transakcji kapitałowych i projektów restrukturyzacyjnych oraz jest wyróżniana 
w prestiżowych międzynarodowych rankingach Chambers Global i Chambers Europe w kategoriach 
Restrukturyzacja i Upadłość oraz Bankowość i Finanse.

 Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy to firma z unikalnymi kompetencjami, łącząca walory polskiej 
kancelarii z doświadczeniami wyniesionymi z międzynarodowych firm prawniczych, oferująca 
kompleksową obsługę prawną we wszystkich obszarach działalności podmiotów gospodarczych.

Więcej informacji: www.djm.pl



WWW.SEG.ORG.PL

 Gide Loyrette Nouel  jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii, która w 1991 r. otworzyła biuro 
w Polsce. Obecnie w warszawskim biurze kancelarii Gide pracuje ponad 45 adwokatów, radców prawnych 
i doradców podatkowych. Klientami warszawskiego biura kancelarii są między innymi instytucje finansowe, 
banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe w tym spółki 
Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego. Do klientów kancelarii należy również wiele spółek 
z indeksu WIG-30: KGHM, PGNIG, Grupa Azoty, mBank, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Santander Bank, Bank 
ING, PGE, Energa, Orange oraz Asseco.

 Kancelaria Gide, założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedną z  największych międzynarodowych 
kancelarii prawnych. Posiada 12 biur na świecie, w których zatrudnia ponad 550 prawników. Kancelaria 
oferuje najwyższej jakości pomoc prawną w  zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego 
i międzynarodowego. 

Więcej informacji: www.gide.com

 Kancelaria Królikowski Marczuk Dyl, łącząca, praktykę adwokatów i radców prawnych, powstała jako 
zespolenie trzech znanych osobowości, dróg zawodowych i specjalizacji. Specjalizuje się w trzech wiodących 
obszarach: (1) identyfikacji i oswajaniu ryzyka gospodarczego, także tego osobistego, związanego 
z prowadzeniem działalności zawodowej w dużym biznesie, (2) szeroko rozumianym prawie gospodarczym, 
obejmującym zagadnienia rynku kapitałowego, obsługę transakcji i przekształceń, emisję papierów 
wartościowych, (3) procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych, zarówno przez same 
postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe, jak i rozwiązania optymalizacyjne.

 Nasz zespół został zbudowany wokół wiodących autorytetów w środowisku prawniczym, posiadających 
uznanie i szacunek oraz legitymujących się stopniami naukowymi. W każdej chwili możemy skutecznie 
przeprowadzić konsultację z uznanymi autorytetami naukowymi w większości specjalizacji prawnych.

 Cieszymy się dobrą opinią w środowisku wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej. Dzięki 
temu pracujemy wnikliwiej i skuteczniej niż większość prawników dostępnych na rynku. Posiadamy 
wszechstronne i wieloletnie doświadczenie w świadczeniu najtrudniejszego doradztwa prawnego 
w sytuacjach kryzysowych o ogólnopaństwowym wymiarze, świadczonych centralnym organom państwa, 
takim jak Marszałek Sejmu, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości oraz Szef Kancelarii Sejmu, 
które wykorzystujemy w prowadzeniu spraw naszych klientów. Pozwala nam to z profesjonalnym spokojem 
i precyzją reagować na trudności, jakie spotykają naszych klientów.

 Poszukujemy kompleksowych rozwiązań dla naszych klientów, posiadamy zdolność dopasowania warunków 
współpracy do indywidualnych potrzeb i możliwości, oferując dla klientów dedykowane i optymalne 
finansowo usługi prawne. Prowadzimy sprawy w różnych konfiguracjach: działalność osobista w niewielkim 
zespole, wyspecjalizowane zespoły powoływane wraz z naszymi partnerami w zakresie wsparcia pozycji 
procesowej, określania ryzyka otoczenia biznesowego spraw wymagających wielowątkowych kompetencji 
prawniczych.

Więcej informacji: www.kmd.legal
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 O KOCHAŃSKI & PARTNERS  

 Tam, gdzie postęp spotyka się z doświadczeniem i wiedzą, powstają innowacyjne rozwiązania prawne 
zapewniające naszym klientom usługi na najwyższym poziomie. W obliczu wyzwań stale zmieniającego się 
świata nie stoimy w miejscu - robimy pewny krok ku przyszłości. 

  Nasz zespół blisko 100 najlepszych prawników pracuje w interdyscyplinarnych zespołach łącząc 
specjalistyczną wiedzę z nowatorskim, biznesowym podejściem. 

  Działamy w 10 kluczowych sektorach, które umożliwiają nam holistyczne spojrzenie na biznes: 
 › Infrastruktura i Budownictwo 
 › FMCG, Handel Detaliczny i Motoryzacja
 › Private Equity 
 › Media 
 › Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny 
 › Nieruchomości 
 › Technologie / Ochrona Danych / Forensics 
 › Przemysł Obronny i Lotnictwo 
 › Sektor Usług Finansowych 
 › Przemysł Farmaceutyczny i Ochrona Zdrowia

 Łączymy prawo, technologię i certyfikację, tworząc kompleksowe produkty prawne. Nasze 
niekonwencjonalne podejście jest doceniane w prestiżowych międzynarodowych i polskich rankingach.  

  Poznaj Kochański & Partners - firmę prawniczą jutra. 
Więcej informacji: www.kochanski.pl

 Kancelaria Wardyński i Wspólnicy założona w 1988 roku, jest jedną z największych niezależnych kancelarii 
prawnych w Polsce.

 Dbamy o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych. Angażujemy się w budowę 
obywatelskiego państwa prawa. Bierzemy udział w projektach non profit i działaniach pro bono.

 Nasi prawnicy są aktywnymi członkami polskich i międzynarodowych organizacji prawniczych, dzięki czemu 
mają dostęp do światowego know-how i rozwijają sieć kontaktów z najlepszymi prawnikami i kancelariami 
na świecie, z czego korzystają później nasi klienci.

 Czerpiemy z najlepszych światowych wzorców w zakresie zarządzania firmą prawniczą. Stale doskonalimy 
działalność operacyjną firmy – z korzyścią dla klientów. Posiadamy certyfikat jakości PN-EN ISO 9001-2015 
w zakresie świadczenia usług prawnych.

 Cieszymy się opinią przyjaznego pracodawcy. Nasi prawnicy mogą się rozwijać zawodowo, biznesowo 
i społecznie, co gwarantują im m.in. programy szkoleniowe z zakresu prawa i umiejętności menedżerskich.

 Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników i przedsiębiorców (www.
codozasady.pl), firmowego Rocznika, blogów prawa pracy (HRlaw.pl) i nowych technologii (www.newtech.
law), żywego komentarza do nowego Prawa zamówień publicznych (komentarzpzp.pl) oraz licznych 
publikacji i opracowań.

 Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników prowadzących obsługę klientów w języku polskim, angielskim, 
francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, włoskim i koreańskim.

 Mamy biura w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.

Więcej informacji: www.wardynski.com.pl



WWW.SEG.ORG.PL

 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy to kancelaria transakcyjna, łącząca wiedzę i doświadczenie na 
krajowym rynku z umiejętnością prowadzenia międzynarodowych transakcji. Potrafimy koordynować 
i skutecznie zarządzać skomplikowanymi procesami transakcyjnymi.

 Specjalizujemy się w doradztwie w transakcjach fuzji i przejęć, private equity, ofertach publicznych, 
transakcjach rynku kapitałowego oraz doradztwie regulacyjnym. Rozwinęliśmy praktyki, które pozwalają 
nam kompleksowo zaplanować i przeprowadzić różnorodne transakcje.

 Nasi prawnicy przez wiele lat współpracowali z renomowanymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi, 
doradzając krajowym i zagranicznym przedsiębiorcom oraz instytucjom finansowym. Byli wielokrotnie 
doceniani w polskich i światowych rankingach prawniczych.

Więcej informacji: www.mrowiecfialek.com

ORGANIZATOR

 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój 
polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji 
rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, 
zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej 
gospodarki rynkowej w Polsce.

 Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakresie 
wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Pracami SEG kieruje prezes Mirosław 
Kachniewski. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją samorządową emitentów, do 
której przynależność jest dobrowolna. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są prezesi, członkowie 
zarządów spółek giełdowych, zaś same spółki, jako osoby prawne mają status Członków Wspierających. 
Działalność statutowa finansowana jest ze składek członkowskich.

 Obecnie SEG skupia około 250 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 
oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących ponad 90 proc. kapitalizacji emitentów 
krajowych. Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, głównie za pomocą 
działań regulacyjnych i edukacyjnych.

Więcej informacji: www.seg.org.pl

DLA KOGO?
Dla spółek notowanych na GPW, a w szczególności:
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