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Sala NOTOWAŃ
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie,
ul. Książęca 4, piętro II

ZAREJESTRUJ SIĘ
www.seg.org.pl/pl/rejestracja-na-wydarzenie
Zgłoszenia udziału należy przesyłać do 20 września br.

Wydarzenie jest transmitowane online
Materiał video będzie dostępny na www.segnet.org.pl

FORUM SPORÓW
KORPORACYJNYCH
to przede wszystkim miejsce wymiany doświadczeń
związanych z pracą w dziale prawnym spółki giełdowej,
a w szczególności umiejętnym zarządzaniem sporami
na linii akcjonariusze – rada nadzorcza – zarząd.
Uczestnicy mogą również zaktualizować swoją wiedzę
w zakresie najważniejszych obszarów dotyczących relacji
prawno-biznesowych.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?
przydatne case studies
najnowsze zmiany i regulacje prawne
szerokie grono eksperckie
networking

PROGRAM

10:00 - 10:25

Rejestracja i kawa powitalna

10:25 - 10:30

Otwarcie konferencji
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

10:30 - 11:15

Spory korporacyjne w praktyce

■■
■■
■■

Istota i przebieg sporów
Przegląd rozwiązań prawnych i typów rozstrzygnięć sądowych
Case study spółki giełdowej

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner, RKKW
Karol Szymański, Of Counsel, RKKW
11:15 - 12:00

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych - nowe (bez)sporne wyzwanie

■■
■■
■■

Kluczowe zmiany dla spółek
Wyzwania związane z zapewnieniem zgodności
Obszary możliwych sporów i praktyczne sposoby ich ograniczenia

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Jarosław Grzegorz, Associate Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY w Polsce
Mariusz Witalis, Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY w Polsce i lider tej praktyki w regionie CESA
(Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia)
12:00 - 12:30

Przerwa kawowa

12:30 - 13:15

Odpowiedzialność odszkodowawcza spółki publicznej i jej organów za informacje zawarte
w raportach okresowych

■■
■■
■■
■■

Podstawa i przesłanki odpowiedzialności spółki publicznej
Kwestie procesowe (możliwość wniesienia pozwu zbiorowego, trudności w wykorzystywaniu prywatnych opinii
w postępowaniu sądowym)
Możliwe podejścia do wyceny szkody
Możliwość wystąpienia przez Spółkę przeciwko członkom zarządu i rady nadzorczej z roszczeniem regresowym

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Golędzinowski, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
13:15 - 14:00

Spory korporacyjne oczami praktyków - nie da się ich uniknąć, ale jak je prowadzić i … rozwiązywać
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner, RKKW
Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
Mariusz Witalis, Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY w Polsce i lider tej praktyki w regionie CESA
(Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia)

14:00 - 15:00

Lunch
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ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 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 300 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących ponad 80
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

PARTNERZY
		 Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi
audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.
Na całym świecie EY zatrudnia ponad 240 tys. pracowników, których łączą wspólne
wartości i przywiązanie do dostarczania klientom wysokiej jakości usług. Misją EY
jest ciągłe usprawnianie rzeczywistości wyrażające się w haśle „Building a Better
Working World”. Firma pomaga swoim pracownikom, klientom i społecznościom,
w których funkcjonuje wykorzystać ich potencjał.
		

EY ma biura w ponad 150 krajach. W Polsce zatrudnia blisko 3200 specjalistów
pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi,
Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych. Na lokalnym rynku EY
wielokrotnie nagradzano tytułami najlepszej i najskuteczniejszej firmy doradztwa
podatkowego wg rankingu Dziennika Gazety Prawnej. Firma wygrywała również
Ranking Audytorów Rzeczpospolitej.

		

EY angażuje się w działania na rzecz promocji przedsiębiorczości. Od 15 lat zaprasza
kandydatów do startu w polskiej edycji konkursu Przedsiębiorca Roku, której
zwycięzcy reprezentują nasz kraj w międzynarodowym finale World Entrepreneur of
the Year organizowanym co roku w Monte Carlo.

		

EY od wielu lat na całym świecie wspiera inicjatywy związane ze sztuką. W EY Polska
działa inicjatywa EY Art Club promująca polskich artystów młodego pokolenia.
Organizowane są spotkania z ludźmi sztuki, wykłady i wspólne zwiedzanie wystaw.
Od 2017 roku EY Polska jest Mecenasem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Więcej informacji: www.ey.com/pl

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest największą giełdą
instrumentów finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2016 r. minęło
25 lat od jej uruchomienia. Lata doświadczeń, wysokie bjest największą giełdą
instrumentów finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Lata doświadczeń,
wysokie bezpieczeństwo obrotu, niezawodność operacyjna oraz szeroka gama
produktów czynią z GPW jedną z najlepiej rozpoznawalnych w świecie polskich
instytucji finansowych. Warszawska giełda oferuje inwestorom szeroką gamę
produktów i usług. Na prowadzonych przez GPW rynkach notowane są akcje
blisko tysiąca krajowych i zagranicznych spółek. Giełda prowadzi ponadto
obrót instrumentami dłużnymi, instrumentami pochodnymi i produktami
strukturyzowanymi, a przez Fundację GPW dba o edukację społeczeństwa
w zakresie rynku kapitałowego i inwestowania na giełdzie.
		

Warszawska giełda systematycznie realizuje strategię rozwoju mającą na celu
wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności rynku dla krajowych i zagranicznych
spółek i inwestorów. W czerwcu 2018 r. Zarząd GPW przedstawił 14 inicjatyw
strategicznych, które będą drogowskazami na drodze ku umacnianiu pozycji
międzynarodowej GK GPW. Grupa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
postawi też na budowę nowych platform umożliwiających spotkanie kupujących
i sprzedających na warszawskim parkiecie. Będzie też, w jeszcze większym
stopniu niż dotychczas, wspierać krajową gospodarkę, co powinno ułatwić Polsce
dogonienie najbardziej rozwiniętych gospodarek świata.

		

Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na własnym parkiecie.
Więcej informacji: www.gpw.pl

		
		 Kancelaria RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy działa na terenie całej Polski.
Gwarantuje najwyższy poziom obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa
związanych z działalnością gospodarczą. Prowadzenie swoich spraw powierzyły jej
instytucje, którym ufają tysiące Polaków.
		

Klienci RKKW wywodzą się z różnych sektorów gospodarki, w tym m.in. z:
farmaceutycznego, transportowego (kolejowego, lądowego oraz morskiego), usług
finansowych (w tym bankowego i ubezpieczeniowego), energetyczno-paliwowego,
górniczego, informatycznego, FMCG, mediów i reklamy, budownictwa, obrotu. Zaletą
RKKW jest biznesowe podejście i zrozumienie potrzeb Klientów zarówno na gruncie
transakcyjnym, jak i procesowym. Świadczone doradztwo prawne wychodzi poza
utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne, rozwiązanie nietypowych
problemów prawnych.

		

Największym atutem RKKW jest zespół profesjonalnych ekspertów, których
cechuje dogłębna wiedza prawnicza, wieloletnie doświadczenie praktyczne, a także
działalność naukowa.
Więcej informacji: www.rkkw.pl

O KANCELARII WARDYŃSKI I WSPÓLNICY
		

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.

		

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników
i przedsiębiorców (codozasady.pl), firmowego Rocznika, bloga prawa nowych
technologii (newtech.law) 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

PARTNER TECHNOLOGICZNY
Unicomp-WZA - spółka specjalizująca się w projektowaniu, konstruowaniu
i obsłudze platform informatycznych dedykowanych dla realizacji wszelkiego
rodzaju głosowań, badań preferencji, opinii i odczuć zgromadzonych osób.
		

Od 1991 roku spółka wprowadziła na rynek rozwiązania, które znalazły zastosowanie
przy realizacji informatycznych głosowań na walnych zgromadzeniach spółek
prawa handlowego i innych podmiotów podejmujących decyzję w sposób
kolegialny, w badaniach fokusowych zbierających drogą informatyczną dane na
temat produktów wprowadzanych i istniejących na rynku, w informatycznych
badaniach zjawisk i reakcji zachodzących w określonych grupach społecznych
pod wpływem określonych bodźców 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 tych
dziedzinach.

		

Rokrocznie specjaliści, systemy informatyczne i platformy sprzętowe UnicompWZA obsługują ponad tysiąc różnych przedsięwzięć przedmiotem których
jest głosowanie lub zebranie preferencji i opinii zgromadzonych o różnej skali
organizacji, od prostych po bardzo skomplikowane kolekcjonujące jednocześnie
dane od bardzo licznych grup respondentów.
Więcej informacji: www.unicomp-wza.pl

