Szanowni Państwo,
przed nami rewolucyjne zmiany dotyczące wdrożenia MIFID II w energetyce w związku z czym przed branżą
energetyczną stoi wiele istotnych wyzwań, które znacząco zmienią funkcjonowanie firm.
W programie konferencji uwzględnione zostały zasadnicze kierunki zmian dla branży energetycznej i ich praktyczne
skutki dla firm sektora.
Nasi eksperci podpowiedzą jak planowane regulacje przełożyć na praktyczne działania. Udział jest znakomitą
sposobnością by rozwiać swoje wątpliwości, uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania i wymienić się wiedzą
z pozostałymi uczestnikami i prelegentami.
Nie może zatem zabraknąć Państwa podczas wydarzenia, gdzie omówione zostaną najistotniejsze wyzwania branży.
Tematyka MIFID II zaprezentowana zostanie w kontekście branży energetycznej i z uwzględnieniem jej specyfiki.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?
••
••
••
••
••

prelekcje wybitnych specjalistów z zakresu prawa energetycznego
praktyczne ujęcie zagadnień
okazja do nieograniczonego zadawania pytań i wyjaśniania swoich wątpliwości
imienny certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu
możliwość wymiany doświadczeń i networking w znakomitym gronie

KONFERENCJA SKIEROWANA JEST PRZEDE WSZYSTKIM DO:
reprezentantów sektora energetycznego:
• zajmujących się tematyką MIFID II w swoich firmach i organizacjach,
• a także osób, które reprezentują m.in. : działy prawne, compliance, ryzyka, handlowe czy strategii.

Serdecznie zapraszam,
Ewelina Stęplewska,
Project Manager

Organizator:

Patron honorowy:
Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy do szwedzkiej Grupy Bonnier – jednego
z największych na świecie koncernów medialnych posiadającego 175 firm w 16
krajach. Wydawca „Puls Biznesu” – najbardziej opiniotwórczego medium biznesowego,
prowadzi również portale ekonomiczne pb.pl i bankier.pl, docierające łącznie do 3,5
miliona użytk owników. Bonnier Business (Polska) jest liderem w zakresie organizacji
kongresów, konferencji i warsztatów skierowanych do wyższej kadry menedżerskiej.

Kontakt: Tel 22 333 9777

Fax 22 333 97 78

E-mail: szkolenia@pb.pl

PROGRAM DZIEŃ 1

14 WRZEŚNIA 2017

09:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, PORANNA KAWA

09:30

MIFID II-ZASADNICZE KIERUNKI ZMIAN DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ
Konrad Kosicki, Adwokat, Counsel, Gide Loyrette Nouel

10:10

ZWOLNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ W KONTEKŚCIE MIFID II, COROCZNE NOTYFIKACJE
DO KNF
Rafał Hajduk, Partner, Praktyka Infrastruktury i Energetyki, Domański Zakrzewski Palinka; Natalia
Jankowska, Associate Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
••
••
••
••

Ogólne przesłanki zastosowania wyłączenia dla działalności dodatkowej
Test 1 i test 2 dla działalności dodatkowej
Sposób obliczeń na potrzeby testu
Notyfikacje do KNF

11:40

PRZERWA NA KAWĘ

12:00

NOWELIZACJA USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI
Dominik Strzałkowski, Partner, Radca prawny,Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

13:10

PRZERWA NA LUNCH

14:10

DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI TGE DO WYMOGÓW MIFID II
Jarosław Ziębiec, Dyrektor Biura Rozwoju Rynku Regulowanego oraz Kierownik projektu MiFID II
na Towarowej Giełdzie Energii
••
••
••
••

Wpływ MIFID II na TGE
Przekształcanie rynku transakcji terminowych TGE w platformę OTF
Dostosowanie RIF do MIFID II
Deliverable supply, limity pozycji, raportowanie pozycji

15:40

SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

16:00

ZAKOŃCZENIE I DNIA KONFERENCJI

PROGRAM DZIEŃ 2
08:30

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, PORANNA KAWA

09:00

FIRMY ENERGETYCZNE W KONTEKŚCIE BIG COMPLIANCE
Wojciech Kapica, Counsel, Gawronski & Partners
••
••
••
••
••
••
••

15 WRZEŚNIA 2017

„BIG COMPLIANCE” – fanaberia czy konieczność?
Compliance, czyli zgodność z czym?
Jak zarządzać permanentną zmianą w obszarze compliance (EMIR, REMIT, MiFID II)
Wymogi organizacyjne i prawe dla compliance w firmie energetycznym
Jak zbudować skuteczny system compliance?
Konsekwencje non compliance w umowach z konsumentami
Compliance instytucji finansowych jako przykład perspektyw compliance w firmie energetycznej

Z uwagi na tysiące stron nowych regulacji każdego roku, bardziej dotkliwe sankcje oraz coraz większe
ryzyko naruszenia reputacji organizacje szukają odpowiednich rozwiązań. A w związku z tym czy sama
„kultura regulacyjna” wystarczy, aby skutecznie sprostać wyzwaniom ”BIG COMPLIANCE” i trwającemu
tsunami regulacyjnemu? Dla przykładu zgodnie z naszymi estymacjami sam pakiet MiFID II liczy 67
aktów prawnych i około 5000 stron. Dotychczasowe podejście, że gruntowna znajomości otoczenia
prawnego wystarczy by sprawnie zarządzać ryzykiem zgodności jest niewystarczające. Odpowiedzią na
powyższe wyzwania firmy energetycznej jest sprawnie funkcjonujący system compliance. Wyjaśnimy jak
zbudować system compliance, który będzie proporcjonalny i zarazem kompleksowy, oparty na analizie
ryzyka oraz zgodny z najlepszych europejskimi wzorcami.

10:00

WCHODZENIE OBROTU ENERGIĄ NA RYNKI FINANSOWE
Michał Markowski, LL.M., Radca Prawny, Zespół Bankowości i Finansów kancelarii prawnej Wierzbowski
Eversheds Sutherland

10:40

PRZERWA NA KAWĘ

11:00

OBLIGO GIEŁDOWE
Andrzej Nentwig, Adwokat, Counsel -kieruje zespołem Energy & Utilities w polskim biurze Bird & Bird;
Łukasz Petelski – Radca prawny, Associate w zespole Energy & Utilities w polskim biurze Bird & Bird.
•• Wpływ regulacji dyrektywy MiFiD2 na obowiązki sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu na giełdzie
towarowej lub rynku regulowanym – tzw. „obligo giełdowe”,
•• Implementacja dyrektywy MiFID2, a pożądane zmiany przepisów ustawy – Prawo energetyczne,
dotyczących tzw. „obliga giełdowego”.

PROGRAM DZIEŃ 2
11:40

15 WRZEŚNIA 2017

PODZIAŁ PORTFELI NA SPEKULACYJNE I HEDGINGOWE
Łukasz Jankowski, Radca prawny, Kieruje zespołem prawa energetycznego, Wierzbowski Eversheds
Sutherland
•• Portfel handlowy a portfel zabezpieczający - definicje, znaczenie
•• Zasadność podziału wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012
z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza
rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, („EMIR”);
•• Zasadność podziału w kontekście limitów pozycji i Rozporządzenia delegowanego Komisji UE C(2016)
4362 z dnia 1.12.2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w
odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących stosowania limitów pozycji dla
towarowych instrumentów pochodnych
•• Definicja hedgingu w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) C(2016) 7643 z dnia 1.12.2016
r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kryteriów pozwalających ustalić, kiedy
działalność ma być uznawana za działalność dodatkową względem głównego zakresu działalności

12:30

13:30

PRZERWA NA LUNCH

LIMITY POZYCJI DLA TOWAROWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH NA RYNKU
ENERGETYCZNYM WG MIFID II
Przemysław Kałek, Partner, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy
••
••
••
••
••
••

14:20

EMIR, WYTYCZNE ESMA A MIFID II
Marta Midloch, Radca prawny, Counsel, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
••
••
••
••

15:30

Cel i założenia limitów pozycji wg MIFID II
Limity pozycji według standardów technicznych RTS 21
Podmioty zobowiązane do przestrzegania limitów pozycji, wyłączenia z obowiązku
Kontrola zarządzania limitami pozycji wg MIFID II
Sankcje za przekroczenie limitów pozycji
Uprawniania organów nadzorujących rynek dot. limitów pozycji

Reżim EMIR i MIFID II, cele regulacji
Obowiązek raportowania na podstawie EMIR
Obowiązek raportowania na podstawie MIFID II
Wyzwania dla branży energetycznej w kontekście EMIR i MIFID II

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

PRELEGENCI
RAFAŁ HAJDUK

Partner Praktyki Infrastruktury i Energetyki Domański Zakrzewski Palinka

Specjalista w dziedzinie doradztwa transakcyjnego i obsługi prawnej przedsiębiorstw z sektora
energetycznego. Jego doświadczenie obejmuje wszelkiego rodzaju prace w sektorze energetycznym, m.in.
doradztwo przy inwestycjach w budowę lub modernizację infrastruktury energetycznej, w szczególności
mocy wytwórczych, project finance, fuzje i przejęcia, JV oraz doradztwo przy obrocie energią, paliwami,
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i powiązanymi instrumentami pochodnymi. Rafał doradza
w zakresie aspektów regulacyjnych i kontraktowych. Na swoim koncie ma wiele publikacji z zakresu regulacji sektora
energetycznego oraz inwestycji w tym sektorze. Jest rekomendowany jako leading individual lawyer oraz key individual lawyer
w dziedzinie energii w rankingach Chambers and Partners, Legal 500 EMEA, IFLR1000, Best Lawyers oraz Who is Who Legal,
oraz jest laureatem nagrody International Law Office Client Choice Award za lata 2012, 2014, 2015 i 2016 w kategorii energii
i zasobów naturalnych w Polsce. Jest także oficjalnym polskim doradcą prawnym European Federation of Energy Traders.

NATALIA JANKOWSKA

Associate Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i ochrony konkurencji dla przedsiębiorstw działających
w sektorze elektroenergetycznym, gazowym, paliwowym i innych. Doradzała na rzecz zagranicznych
inwestorów realizujących projekty budowy elektrowni wodnych i fotowoltaicznych w Afryce i Ameryce
Środkowej. Brała udział w kilkunastu badanich due diligence spółek z branży energetycznej, gazowej i waste
management. Doradza spółkom obrotu energią oraz gazem, w tym w zakresie wymiany transgranicznej.
Reprezentowała klientów przed Prezesem URE, Prezesem UOKiK, SOKiK i innymi sądami powszechnymi.

ŁUKASZ JANKOWSKI

Radca prawny, Kieruje zespołem prawa energetycznego, Wierzbowski Eversheds Sutherland

Łukasz Jankowski jest radcą prawnym, kieruje zespołem prawa energetycznego. Posiada wieloletnie
doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z sektora energii elektrycznej i gazu. Przed
dołączeniem do Wierzbowski Eversheds pracował m.in. jako menedżer obsługi prawnej w RWE Polska oraz
w wiodących polskich kancelariach prawnych. Realizował projekty na rzecz spółek obrotu oraz operatorów
systemów dystrybucyjnych. Doradzał w procesach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury sieciowej.
Tworzył i negocjował umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy o świadczenie usług dystrybucji, umowy kompleksowe
oraz umowy przyłączeniowe i umowy EFET. Wielokrotnie reprezentował przedsiębiorstwa z branży energetycznej w sporach
administracyjnych przed Prezesem URE oraz w postępowaniach przed SOKiK, Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym w
zakresie kwestii regulacyjnych, antymonopolowych, taryfowych, a także z zakresu ochrony konsumentów oraz kar pieniężnych.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

PRZEMYSŁAW KAŁEK

Partner, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy

Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz
prawa cywil-nego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz
przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym w szczególności na rzecz
operatorów systemów dystrybucyjnych. Świadczył usługi w związku z rozwojem ogólnokrajowego systemu
wymiany informacji na rynku detalicznym energii elektrycznej oraz w sprawach związanych z procesem
zmiany sprzedawcy i sprzedawcą rezerwowym. Doradza przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i
eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z wymogami prawa europejskiego, a także
przy negocjowaniu kontraktów na dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw. Reprezentuje klientów w sporach przed
sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących sektora energetycznego
oraz innych gałęzi przemysłu, a także w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

WOJCIECH KAPICA

PRELEGENCI

Counsel, Gawronski& Partners
Wojciech Kapica dysponuje przekrojowym doświadczeniem obszaru regulacji sektora finansowego
i relacji z regulatorem. Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie
pracował przez ponad 3,5 roku w dziale nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem
w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą
nowopowstającego europejskiego banku. Wojciech Kapica specjalizuje się w prawie bankowym (prywatnych
i publicznych), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym
w podmiotach regulowanych. Brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce.
Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi
organami nadzoru finansowego. W swojej codziennej pracy Wojciech pomaga w sposób efektywny i otwarty czołowym
polskim bankom, firmom inwestycyjnym i instytucjom płatniczym w kwestiach regulacyjnych i compliance. Ukończył
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie.

KONRAD KOSICKI

Adwokat i counsel w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel
Doradza pomiotom z sektora energetycznego, w szczególności w kwestiach związanych z nabywaniem,
rozwojem oraz finansowaniem projektów energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnej. Doradza
także w kwestiach regulacyjnych i w zakresie obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym, zielonymi
certyfikatami, uprawnieniami do emisji i jednostkami Kioto. Reprezentował wiele przedsiębiorstw
energetycznych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i przed sądami powszechnymi a także
w postępowaniach arbitrażowych. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo przy projektach
infrastrukturalnychtakichjakautostradyistadiony.Brałudziałwlicznychkonferencjachiseminariachdotyczącychrynkuenergii,
a w szczególności z zakresu odnawialnych źródeł energii i ich finansowania. Jest autorem publikacji dotyczących tematyki
prawa energetycznego oraz zmian klimatycznych, a także zagadnień prawa cywilnego. Uzyskał dyplom Master of Laws –
LL.M. w dziedzinie European and International Law na Uniwersytecie w Bremie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda. Posługuje się językiem polskim,
angielskim i niemieckim.

MICHAŁ MARKOWSKI

LL.M., Radca Prawny, Zespół Bankowości i Finansów kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds
Sutherland
Specjalizuje się w zagadnieniach prawa bankowego, gospodarczego oraz prawa obrotu nieruchomościami.
Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej transakcji finansowania inwestycji; doradza przy
transakcjach kredytowych (finansowaniach nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, acquisition
finance, w tym kredytach konsorcjalnych), transakcjach emisji papierów dłużnych, transakcjach leasingu,
sprzedażynieruchomościoraztransakcjachM&A.Mawieloletniąpraktykęwdoradztwiedlainstytucjifinansowych,
w tym w sprawach regulacyjnych, przygotowywaniu dokumentacji produktowych oraz w sporach z zakresu instrumentów
pochodnych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland
współpracował z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawniczymi. Ukończył studia prawnicze na wydziałach
prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu w Edynburgu (LL.M. in Commercial
Law), a także studia z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

MARTA MIDLOCH

Radca prawny, Counsel, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Współkieruje zespołem projektów infrastrukturalnych, jest członkiem zespołu fuzji i przejęć, w ramach
którego zajmuje się praktyką rynku kapitałowego. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w ramach
transakcji fuzji i przejęć, w tym transakcji sprzedaży oraz nabycia udziałów/akcji spółek (również
publicznych) i przedsiębiorstw, obejmującym opracowanie struktury transakcji, prowadzenie badania due
diligence, przygotowanie niezbędnych dokumentów transakcyjnych, prowadzenie negocjacji i zamknięcie
transakcji. Doradzała również przy emisjach obligacji, w tym obligacji emitowanych na międzynarodowym
rynku finansowym. Jej praktyka obejmuje bieżącą obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym także spółek
publicznych. Ma bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego obowiązków informacyjnych spółek
publicznych oraz w procesach restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw, w tym w zakresie outsourcingu, zwolnień
grupowych, postępowań upadłościowych. Doradza w szczególności klientom z sektorów: energetycznego, gazowopaliwowego, drogowego, kolejowego oraz transportu publicznego.

PRELEGENCI
ANDRZEJ NENTWIG

Adwokat, ceniony ekspert prawa energetycznego oraz ochrony środowiska z ponad dziesięcioletnim
doświadczeniem w branży, który jako Counsel kieruje zespołem Energy & Utilities w polskim biurze
Bird & Bird

Posiada bogate doświadczenie regulacyjne (m.in. w zakresie postępowań taryfowych, koncesyjnych oraz
reprezentowania przedsiębiorstw energetycznych w postępowaniach przed Prezesem URE, organami
regulacyjnymi w sektorze naftowym i górniczym, organami nadzoru budowlanego, itp.), kontraktowe
(negocjował i przygotowywał m.in. kontakty typu EPC, O&M, umowy przyłączeniowe, umowy sprzedaży energii/gazu, umowy
dostawy ciepła oraz kompleksowe umowy zakupu infrastruktury energetycznej) oraz transakcyjne (doradzał przy szeregu
transakcji typu M&A na polskim rynku energii, przy projektach typu joint venture pomiędzy polskimi i międzynarodowymi
koncernami energetycznymi, jak również przy licznych analizach due diligence w branży energetycznej). Przez lata doradzał
zarówno największej polskiej spółce gazowniczej, a następnie międzynarodowym koncernom naftowym (w tym tzw.
supermajors), prowadzącym w Polsce projekty poszukiwawczo-rozpoznawcze w zakresie gazu ziemnego lub ropy naftowej.
Przez 4 lata kierował też działem prawnym amerykańskiej spółki naftowej BNK Petroleum Inc. w Polsce, doradzając także
przy innych projektach realizowanych przez grupę BNK w Europie (w tym Niemczech i Hiszpanii). Posiada też istotne
doświadczenie z zakresu ochrony środowiska, zdobyte reprezentując szereg inwestorów branżowych w różnego rodzaju
postępowaniach przed organami ochrony środowiska.

ŁUKASZ PETELSKI

Radca prawny, Associate w zespole Energy& Utilities w polskim biurze Bird&Bird

Specjalizuje się w doradztwie dla sektora energetycznego. Doradzał przy szeregu transakcji typu M&A
na polskim rynku energii oraz przy licznych analizach due diligence w branży energetycznej. Posiada
doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych m.in. z przyłączeniem do sieci źródeł wytwórczych,
w tym farm wiatrowych. Negocjuje i sporządza umowy z sektora elektroenergetycznego, gazowego
i ciepłowniczego. Do obszarów jego zainteresowań należą w szczególności odnawialne źródła energii.
Posiada doświadczenie w doradztwie przy inwestycjach związanych z posadowieniem i eksploatacją farm wiatrowych
(m.in. uzyskiwanie uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, negocjowanie i opracowywanie umów dzierżawy, służebności
przesyłu, PPA, CPA). Jest autorem publikacji prasowych dotyczących OZE

DOMINIK STRZAŁKOWSKI

Partner, Radca prawny Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

Dominik skupia się na doradztwie prawnym świadczonym na rzecz przedsiębiorstw z sektora
energetycznego oraz surowców naturalnych. Specjalizuje się w prawie energetycznym i korporacyjnym,
fuzjach i przejęciach, prawie finansowym i inwestycjach typu greenfield. Ma doświadczenie w zakresie
przygotowywania i negocjowania umów handlowych, w tym umów nabycia energii oraz umów nabycia
certyfikatów. Brał udział w konstruowaniu struktur korporacyjnych zagranicznych inwestorów wchodzących
na polski rynek energetyczny, przygotowywał projekty JV i koordynował wiele procesów due diligence.

JAROSŁAW ZIĘBIEC

Dyrektor Biura Rozwoju Rynku Regulowanego oraz Kierownik projektu MIFID II na Towarowej Giełdzie
Energii

Swoją karierę zawodową rozpoczął na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie w latach 1994-1998 prowadził
zajęcia z zakresu rynku finansowego i instrumentów pochodnych. Od 1998 do 2010 był pracownikiem
Giełdy Papierów Wartościowych, m.in. pełniąc funkcje Dyrektora Działu Instrumentów Finansowych
GPW. Był odpowiedzialny za rozwój rynku instrumentów pochodnych, produktów strukturyzowanych,
ETF-ów oaz krótkiej sprzedaży. W latach 2010-2011 pełnił funkcję Doradcy Zarządu TGE. W latach 2011-2013 pracował
w Londynie w Bloomberg LP, gdzie odpowiadał za współpracę z giełdami i platformami obrotu z obszaru CEE i Rosji. W
okresie 2013-2014 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Działu Rynku Terminowego na GPW.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
TAK, chcę wziąć udział w Konferencji MIFID II w energetyce
Termin: 14-15 września 2017r.
1995.00 PLN netto (od 17 maja 2017 do 28 lipca 2017)
2395.00 PLN netto (od 29 lipca 2017 do 15 września 2017)

1.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

2.

Tel:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

3.

Tel:

Firma:
Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

E-mail:
4.

Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres:

NIP:

Osoba kontaktowa:
Tel:

E-mail:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) Bonnier Business
(Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez
Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy
również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz ich
klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych,
które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami
uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

konferencje.pb.pl,

 szkolenia@pb.pl

 Tel +48 22 333 97 77

 Faks +48 22 333 97 78

1.

Koszt
uczestnictwa
jednej
osoby
w konferencji wynosi: 1995.00 PLN
netto (od 17.05.2017 do 28.07.2017).
2395.00 PLN netto (od 29.07.2017 do
15.09.2017). Cena obejmuje prelekcje,
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe,
lunch.
2. Przesłanie do Bonnier Business (Polska)
faxem
lub
pocztą
elektroniczną,
wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego,
stanowi
zawarcie
wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym
a Bonnier Business (Polska). Faktura pro
forma jest standardowo wystawiana
i wysyłana e-mailem po otrzymaniu
formularza zgłoszeniowego.
3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie
14 dni od wysłania zgłoszenia, ale
nie później niż przed rozpoczęciem
konferencji.
4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska
1,
03-738
Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371
5. Rezygnację z udziału należy przesyłać
listem poleconym na adres organizatora.
6. W przypadku rezygnacji nie później
niż 21 dni przed rozpoczęciem
konferencji obciążymy Państwa opłatą
administracyjną w wysokości 20% opłaty
za udział.
7. W przypadku rezygnacji w terminie
późniejszym
niż
21
dni
przed
rozpoczęciem konferencji pobierane jest
100% opłaty za udział.
8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie
udziału
w
konferencji
powoduje
obciążenie pełnymi kosztami udziału.
9. Niedokonanie
wpłaty
nie
jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
10. Zamiast
zgłoszonej
osoby
w konferencji może wziąć udział inny
pracownik firmy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmian w programie oraz do odwołania
konferencji.
12. Wszystkie
treści
zawarte
w programie konferencji stanowią
własność Bonnier Business (Polska) Sp. z
o.o. oraz powiązanych z nią podmiotów. O
ile Organizator nie postanowi inaczej, nie
wolno żadnych materiałów stanowiących
własność Bonnier Business (Polska)
odtwarzać,
wykorzystywać,
tworzyć
pochodnych prac na bazie materiałów
umieszczonych w programie, ani też
ponownie ich publikować, zamieszczać
w
innych
materiałach
czy
też
w
jakikolwiek
inny
sposób
rozpowszechniać
bez
uprzedniej
pisemnej zgody Bonnier Business
(Polska).
Bonnier Business (Polska) Spółka
z o.o. wydawca dziennika bizneso-wego
Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą
w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1,
wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Rejestrowy pod numerem
KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210,
REGON: 011823316, kapitał zakładowy:
2 000 000,00 PLN

pieczątka i podpis

