AGENDA KONFERENCJI
„For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”
8.10.2015 r.

Misją kampanii „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest edukacja
i rozpoczęcie dyskusji w zakresie dobrych praktyk stosowanych podczas realizacji procesów
transakcyjnych w Polsce oraz całym regionie CEE. Oprócz działań regulowanych prawem istnieją
niepisane dobre praktyki, których stosowanie znacznie usprawnia współpracę stronom szeroko
rozumianego procesu transakcyjnego.
W tym celu Rada Programowa Kampanii złożona z wybitnych specjalistów z bogatym
doświadczeniem rynkowym m.in. w zakresie fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji, restrukturyzacji,
wycen i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego opracowała Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych.
DATA I MIEJSCE:
8 października 2015 r., czwartek
Klub biznesowy Pure Sky Club, ul. Złota 59, 21 p., sala Jupiter, Warszawa

PRZEBIEG KONFERENCJI OTWARTEJ DLA RYNKU:
9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników, kawa/herbata, networking

START 10.00-10.05

Przywitanie uczestników

10.05-10.45

Przedstawienie założeń kampanii edukacyjnej "For better data flow praktykuj efektywne transakcje kapitałowe” - dlaczego zainicjowaliśmy
kampanię oraz jak powstawał Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych,
przedstawienie ekspertów Rady Programowej oraz prezentacja przez
Gospodarzy Konferencji wypracowanego Kodeksu Dobrych Praktyk
Transakcyjnych

10.45-12.00

Debata ekspertów Rady Programowej kampanii dotycząca dobrych
praktyk transakcyjnych - w jakim celu powstały, co zmienią na rynku
transakcyjnym w Polsce?
Otwarta dyskusja z uczestnikami konferencji, w tym odpowiedzi na
pytania udzielane przez ekspertów, którzy współtworzyli Kodeks
Dobrych Praktyk Transakcyjnych

12.00-13.00

Poczęstunek, networking

Udział w konferencji „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest bezpłatny.
www.efektywnetransakcje.pl

GOSPODARZE KONFERENCJI:

Aleksandra Porębska, założycielka FORDATA, założycielka FORDATA, przedsiębiorca,
czynna obserwatorka procesów transakcyjnych w Polsce.

Paweł Oksanowicz, dziennikarz, Polsat News, Muzo. Fm – Program BIZON – Biznes
Odpowiedzialny i Nowoczesny.

CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ KAMPANII (alfabetycznie):

Małgorzata Bobrowska-Jarząbek, współzałożyciel i dyrektor inwestycyjny w Resource
Partners. Jako ekspert w zakresie doradztwa inwestycyjnego, przygotuje
rekomendację dotyczącą prowadzeni transakcji M&A z udziałem funduszy private
equity.

Krzysztof Dziubiński, CFA, Prezes Zarządu Navigator Debt Advisory, Członek Zarządu
w Domu Maklerskim Navigator SA. Przygotuje rekomendację w zakresie emisji
obligacji korporacyjnych.

Dariusz Gałązka, biegły rewident i partner w międzynarodowej firmie doradczej Grant
Thornton. Przygotowuje rekomendację w zakresie audytu i Due Diligence finansowego
i podatkowego.

www.efektywnetransakcje.pl

Bartosz Groele, partner w kancelarii Tomasik Pakosiewicz Groele oraz wiceprezes
Instytutu Allerhanda. Ekspert w zakresie restrukturyzacji i postępowania
upadłościowego.

Jakub Jędrzejak, partner w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, radca prawny
specjalizujący się w prowadzeniu transakcji M&A z udziałem funduszy private equity
oraz inwestorów zagranicznych.

Małgorzata Kuik, Partner w firmie doradczej F5 Konsulting, z kilkunastoletnim
doświadczeniem na rynku M&A, we współpracy z podmiotami prywatnymi,
funduszami inwestycyjnymi, grupami kapitałowymi, Skarbem Państwa oraz
samorządami terytorialnymi.

Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP. Znany i ceniony specjalista
w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, autor wielu analiz, opinii i publikacji
z zakresu PPP. Opracowuje rekomendację w zakresie specjalizacji PPP.

Dariusz Tenderenda, Członek Zarządu Domu Maklerskiego Navigator i Partner
w Navigator Capital. Opracuje rekomendację w zakresie pozyskiwania kapitału poprzez
publiczne i prywatne oferty akcji.

Sławomir Witkowski, syndyk, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczenie zawodowe
w restrukturyzacji i zarządzaniu finansami zdobywał jako dyrektor finansowy
w podmiotach krajowych i międzynarodowych, a od roku 2009 jako syndyk i nadzorca
sądowy.

www.efektywnetransakcje.pl

Michał Zawisza, współzałożyciel AVALLON Sp. z o.o. polskiej firmy zarządzającej
funduszami private equity. Przygotuje rekomendację w zakresie lewarowanych
wykupów menedżerskich (LMBO).

Jakub Ziółek, partner w Crido Legal, radca prawny, z bogatym doświadczeniem
transakcyjnym. Przygotowuje rekomendację w zakresie nieruchomości komercyjnych.

O KAMPANII:
Kampania edukacyjna jest adresowana do wszystkich stron szeroko pojmowanego procesu
transakcyjnego, od doradców transakcyjnych, przez inwestorów, po przedstawicieli spółek, także
notowanych na GPW. Ma na celu edukację rynku w zakresie dobrych praktyk, których stosowane
znacznie usprawnia procesy transakcyjne.
Zapisy na Konferencję „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” na stronie
kampanii efektywnetransakcje.pl

www.efektywnetransakcje.pl

