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Szanowni Państwo!
Przed Wami ogromne wyzwania – pozyskanie nowych
inwestorów, zatrzymanie lub skłonienie do zwiększenia
udziałów już istniejących, zwiększanie zaufania,
umiejętne działania w sytuacjach kryzysowych,
wywiązanie się z formalnych wymogów obowiązków
informacyjnych oraz wywieranie pożądanego wpływu, a
w konsekwencji sterowanie kupnem, zatrzymaniem lub
sprzedażą akcji jak również kształtowanie ceny rynkowej.
Nasze Warsztaty zostały stworzone specjalnie z myślą o
tych praktykach RI, którzy potrzebują rozwiązań
strategicznych, którzy nie chcą i nie mogą ograniczać się
tylko do publikowania wymaganych raportów,
organizowania walnych zgromadzeń i dopełniania
wymaganych formalności wg wytycznych kiedyś
przyjętych i już niezmiennych.
RI to dużo więcej. To rozwój, przyszłość firmy i bardzo
duże pieniądze.
Wejdźcie Państwo na poziom wyżej razem z nami!

Kto powinien wziąć udział:
Dyrektorzy, Kierownicy, Specjaliści Działów Relacji
Inwestorskich
Dyrektorzy, Kierownicy, Specjaliści Działów PR i
Komunikacji Korporacyjnej
Dyrektorzy i Szefowie Biur Zarządu
Dyrektorzy i Szefowie Administracji
w Spółkach Akcyjnych
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PROGRAM
8:30 Rejestracja i poranna kawa
9:00 OPENING Realia pracy IR-owca A.D. 2018 – co nas czeka?
Grzegorz Surma, Dyrektor Zarządzający, Wortal Relacji Inwestorskich
9:15 CASE STUDY wiodącej Spółki Akcyjnej
- Kształtowanie postrzegania spółki
- Budowanie pozytywnych relacji z inwestorami przez właściwe
działania
- Zasady efektywnego zarządzania RI
- Najczęściej popełniane błędy
Head of Investor Relations w Spółce Akcyjnej – oczekujemy na
potwierdzenie prelegenta
10:00 SESJA WARSZTATOWA Praktyczne aspekty obowiązków
informacyjnych
- Opóźnianie informacji poufnych – procedura, dokumenty
- Listy dostępu do informacji poufnych
- Osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko związane
- Transakcje insiderów
- Okresy zamknięte
Artur Rzepka, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej, Redwood PR
11:30 Przerwa na kawę
11:50 SESJA WARSZTATOWA Narzędzia informacyjne dla inwestorów
Strona www
- Prezentacja inwestorska
- Media jako narzędzie komunikacji
- Nowoczesne kanały informacyjne - wideo, czaty
- Inne materiały – factsheet, executive summary, databook
Artur Rzepka, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej, Redwood PR
13:20 Lunch
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PROGRAM ciąg dalszy
14:20 WARSZTAT PRAWNY Relacje Inwestorskie – okiem prawnika w
ujęciu praktycznym
- RI – na jakie aspekty prawne należy koniecznie zwrócić uwagę
- Z czego wynikają obowiązki informacyjne spółek akcyjnych
- 3 kluczowe zasady nowoczesnych relacji inwestorskich z prawnego
punktu widzenia
- Decyzje UOKiK jako element układanki
- Kary nakładane przez KNF w praktyce
- Najnowsze zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym i ich
skutki
- Sesja pytań i odpowiedzi – wspólne rozwiązywanie problematycznych
kejsów uczestników
Małgorzata Krzyżowska, Adwokat, Partner / Head of Central Europe
Practice, Aliant® Krzyżowska
16:30 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

O ORGANIZATORZE
Jesteśmy doświadczonym i niezależnym zespołem menedżerskim, który
przez organizowane spotkania na przestrzeni wielu lat, podczas licznych
przeobrażeń rynkowych, z sukcesem dostarczał wiedzę, rozwiązania i
inspiracje dla biznesu. Współpracujemy z najlepszymi ekspertami,
liderami biznesowymi i przedstawicielami największych firm
działających w Polsce i zagranicą.
Postaw z nami trzy kroki milowe: REthink. REdesign. REbuild.

PATRON MEDIALNY
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PRELEGENCI
Grzegorz Surma, Dyrektor Zarządzający, Wortal Relacji Inwestorskich
Pomysłodawca, dyrektor zarządzający i redaktor naczelny Wortalu Relacji Inwestorskich oraz
compliance advisor. Posiada ponad dziewięcioletnie doświadczenie branżowe w koordynowaniu
polityki informacyjnej i relacji inwestorskich. Autor kilkuset raportów, wywiadów, recenzji,
branżowych analiz, książki „Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 krok po kroku” oraz
pierwszego polskiego komentarza branżowego do „Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych 2016”.
Wielki fan Twittera.

Artur Rzepka, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej, Redwood PR
Jest ekspertem w zakresie Relacji Inwestorskich i obowiązków informacyjnych, z rynkiem
kapitałowym zwiazany zawodowo od 1999 r.
Od 2016 r. członek Rady Nadzorczej notowanej na NewConnect ABAK S.A. Współzałożyciel,
członek i długoletni działacz jednej z instytucji rynku kapitałowego – Stowarzyszenia
Inwestorów Indywidualnych (SII). Był Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym,
członkiem Rady Programowej oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej SII. Ukończył studia
magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, studiował prawo
na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował jako IR Manager w Impel SA i Dyrektor Operacyjny
Grupy MCI (gdzie był odpowiedzialny m. in. za obowiązki informacyjne MCI Management SA i
MCI Capital TFI SA). W przeszłości był również nauczycielem akademickim na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu. Ma na koncie szereg felietonów, komentarzy i wypowiedzi w
takich mediach, jak Forbes.pl, Parkiet, TVN CNBC, GPW Media, Harvard Business Review
Polska. Jest jurorem konkursów w zakresie IR (np. Złota Strona Emitenta, Najlepszy raport
roczny). W ostatnich latach przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z tematów obowiązków
informacyjnych i relacji inwestorskich zarówno dedykowanych dla emitentów jak i otwartych,
a także brał udział w szeregu konferencji jako prelegent, we współpracy z firmami
szkoleniowymi, emitentami, SEG, GPW, SII i KNF.

Małgorzata Krzyżowska, Adwokat, Partner / Head of Central Europe Practice, Aliant®
Krzyżowska
Założycielka Kancelarii, mecenas Małgorzata Krzyżowska posiada kilkunastoletnie
doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności w
zakresie umów oraz bieżącego doradztwa prawnego dla przedsiębiorstw, w tym na etapie
prowadzenia rekrutacji. Ukończyła szkolenia w zakresie odpowiedzialności członków zarządu
spółek kapitałowych, brała udział w seminariach zagranicznych obejmujących: funkcjonowanie
podmiotów gospodarczych, zarządzanie pracownikami, prawne aspekty transakcji
międzynarodowych, negocjacje i umowy handlowe, odbyła też szkolenie z zakresu prowadzenia
mediacji i rozwiązywania sporów. Występuje w charakterze prelegenta na kongresach,
konferencjach i szkoleniach, na zaproszenie różnych instytucji i firm. Od roku 2013 Mecenas
Krzyżowska należy do grona prawników prestiżowej organizacji prawnej Union Internationale
des Avocats. W roku 2016 została członkiem założycielem międzynarodowej korporacji
prawniczej Aliant® z siedzibą w Zurichu, pełniąc funkcję Head of Central Europe Practice.

Formularz zgłoszeniowy: warsztaty Zarządzanie Relacjami Inwestorskimi, 19 czerwca 2018, Warszawa
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Dane uczestników
Uczestnik 1

Uczestnik 2

Imi ę i nazwisko:

Imi ę i nazwisko:

Departament:

Departament:

Sta nowisko:

Sta nowisko:

Numer telefonu:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Adres e-mail

Osoba zgłaszająca

Sta nowisko:

Imi ę i nazwisko:

Numer telefonu:

Departament:

Adres e-mail:

Dane firmy

Dane do faktury

Na zwa firmy:

Na zwa firmy:

Adres firmy:

Adres firmy:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Numer fa xu:

NIP:

Adres e-mail:
UWAGI:

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby : 1195 PLN netto (do 1.06.2018); 1495 PLN netto (po 1.06.2018) 2. Cena obejmuje udział w wydarzeniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. Cena nie
obejmuje noclegu, parkingu. 3. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza faxem lub drogą elektroniczną do RE Conferenc es Tomaszewska Szary sp.j., stanowi zawarcie umowy pomiędzy
stronami. 4. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego zostanie wystawiona i wysłana faktura pro forma. 5. Wpłata na podstawie faktury pro-forma powinna być dokonana w terminie 14 dni od
dokonania zgłoszenia, jednak nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia. 6. Wpłaty należy dokonać na konto: RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j., ul. Pabla Nerudy 5 lok. 71, 01-926
Warszawa, mBank, PL 97 1140 2004 0000 3002 7681 1882 7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora (liczy się data otrzymania rezygnacji przez organizatora)
lub telefonicznie – uczestnik otrzymuje potwierdzenie mailowe, które stanowi podstawę rezygnacji. W przypadku rezygnacji na minimum 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia nie obciążymy
Państwa opłatą za udział (jeśli dokonana została opłata za wydarzenie, opłata zostan ie zwrócona w ciągu 7 dni na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została opłata). W przypadku
rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział. 8. Brak udziału w wydarzeniu bez dokonan ia rezygnacji zgodnie z punktem 7
niniejszego regulaminu skutkuje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Brak wpłaty za udział w wydarzeniu nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału. 9. Można dokonać zmiany osoby biorącej
udział w wydarzeniu w ramach tej samej organizacji. Zmiana taka musi być potwierdzona przez organizatora. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania
wydarzenia. 11. W przypadku odwołania wydarzenia organizator zwróci uczestnikom wpłacone kwoty w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia odwołania wydarzenia. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za zwrot kosztów przejazdu, noclegu etc. 12. Wszystkie treści zawarte w programie i opisie wydarzenia są własnością RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. oraz podmiotów
współpracujących. Zabronione jest wykorzystywanie, odtwarzanie, publikowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie bez pisemnej zgody RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH (prosimy zaznaczyć)

X Potwierdzam, iż zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i zobowiązuję się do

zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia. Potwierdzam, iż

X Zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie

przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad przechowywania oraz trybu

przejmuję zobowiązanie wobec RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j.
wynikające z niniejszego zgłoszenia, gdy wskazany przeze mnie płatnik nie ureguluje
należności. (pole obowiązkowe)

udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z
2010 r. Nr 249 poz. 1661), oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz
przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres e-mail księgowości wskazany w
formularzu zgłoszeniowym. (pole obowiązkowe)

X Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych

dotyczących działalności prowadzonej przez RE Conferences Tomaszewska Szary
sp.j. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu
usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną
informacji o wydarzeniach oraz materiałów konferencyjnych dotyczących RE
Conferences Tomaszewska Szary sp.j. (pole obowiązkowe)

 Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług

drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert
oraz informacji handlowych klientów RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo
kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich
poprawiania.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RE Conferences
Tomaszewska Szary sp.j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pabla Nerudy 5 lok. 71. info@reconferences.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi jako uczestnika szkolenia i/lub
przedstawienia ofert szkoleń i konferencji wyłącznie zgodnych z Pani/Pana stanowiskiem pracy na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas
nieokreślony, do momentu rezygnacji przez Pana/Panią ze zgody na przetwarzanie danych osobowych. P osiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodn ość z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo wych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest a/ dobrowolne, jeśli nie dokonuje
Pani/Pan zgłoszenia udziału w szkoleniu/konferencji, b/ konieczne, do przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia do udziału w szkoleniu/konferencji i przekazywania informacji dotyczących wybranego
szkolenia/konferencji. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ/ZGŁASZAJĄCEJ

PIECZĘĆ FIRMOWA
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