
Śniadanie biznesowe dla spółek 
publicznych i giełdowych

polityka dywidendy ∙ compliance

zmiany prawa w 2020 r. ∙ dematerializacja akcji

Zaproszenie

Termin: 29 stycznia 2020 r. godz. 9:00 – 12:00

Miejsce: City Space - Nobilis Business House

ul. Marii Curie – Skłodowskiej 12, Piętro 5, Wrocław

RSVP: do 27 stycznia, E: paulina.lesiow@dzp.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia



Program spotkania

09:00 – 09:30 Poranna kawa, przywitanie Gości, krótkie wprowadzenie do zmian przepisów jakie czekają nas w 2020 r. 

(Michał Kluska)

09:30 – 10:15     Dlaczego warto mieć przemyślaną politykę dywidendy? (Piotr Jackowski)

▪ czym jest dywidenda, jakie pełni funkcje

▪ na czym polega polityka dywidendy i jakie są zalety prowadzenia stabilnej polityki dywidendy 

wraz z przedstawieniem podstawowych modeli

▪ przykłady polityk dywidendowych w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych

10:15 – 10:30     Przerwa kawowa

10:30 – 11:00     System compliance w spółce giełdowej/publicznej – co trzeba, a co warto mieć? 

(Julia Besz)

▪ zarządzanie zgodnością – korzyści z compliance na liczbach

▪ obowiązkowe standardy i procedury etyczne w nowych przepisach dla spółek giełdowych 

i publicznych

▪ dobry system antykorupcyjny i ochrona sygnalistów według wytycznych GPW

11:00 – 11:40     Obowiązki spółek w związku z obligatoryjną dematerializacją akcji (Krzysztof Dziubiński)

▪ co stanie się z akcjami w formie dokumentu?

▪ jakie obowiązki będą spoczywać na spółkach w związku ze zmianą przepisów?

11:40 – 12:00     Pytania i dyskusja
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Prelegenci

Julia Besz

Associate

Domański Zakrzewski 

Palinka

Piotr Jackowski

Senior Associate

Domański Zakrzewski 

Palinka

Krzysztof Dziubiński

CFA

Członek Zarządu w 

Domu Maklerskim 

Navigator S.A. 
Julia zajmuje się 
doradztwem w zakresie 
compliance, prawa 
farmaceutycznego, prawa 
unijnego oraz prawa 
prywatnego 
międzynarodowego. 

Piotr jest prawnikiem 
transakcyjnym 
prowadzącym złożone 
projekty M&A. Specjalizuje 
się w regulacjach prawnych 
dotyczących papierów 
wartościowych i rynków 
kapitałowych. 

Krzysztof posiada ponad 
10-letnie doświadczenie na 
rynku kapitałowym. 
Odpowiada za Departament 
przechowywania 
i rejestrowania papierów 
wartościowych.
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Michał Kluska

Senior Associate

Domański Zakrzewski 

Palinka 

Michał specjalizuje się 
w prawie ochrony danych 
osobowych, nowych 
technologii, Internetu, 
usług online, reklamy 
i e-commerce.


