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Przejrzystość, rzetelność i spójność to jedne z wymogów wobec działań 
mających na celu budowanie relacji inwestorskich.  Z jednej strony rozwój 
możliwości komunikowania się z inwestorami sprzyja docieraniu do szerszej 
grupy odbiorców, a z drugiej mnoży utrudnienia i błędy informacyjne. W jaki 
sposób kontrolować ład informacyjny i zadbać o przejrzystość informacji i dobrą 
komunikację z inwestorami biorąc pod uwagę obecne zmiany geopolityczne?  
 
Twoje korzyści 
Dowiedz się m.in.: 

• Jakie są nowe trendy w identyfikacji informacji poufnej - omówienie 
rekomendowanych oraz nieprawidłowych praktyk rynkowych  

• Jakie są wyjątki od zakazu ujawniania informacji poufnej – komu, kiedy i 
na jakich zasadach wolno przekazywać informacje 

• Jakie transakcje tzw. „managementu” podlegają notyfikacji 
• Dlaczego raportowanie niefinansowe nabrało na znaczeniu oraz jakie 

nadchodzą zmiany w standardzie ujawniania danych, nowej roli 
biegłego oraz komitetów audytu 

• Jak powinna wyglądać i czemu może służyć profesjonalnie 
prowadzona komunikacja z mediami 

• Na czym polega pokazywanie otwartości na relacje z inwestorami oraz 
budowanie transparentności biznesu 

• Jakimi narzędziami komunikacji można wspierać inwestorów i ułatwiać 
im pozyskanie informacji o spółce 

• Na co zwrócić uwagę przy współpracy z doświadczoną agencją PR 

Uczestnicy 
• Menedżerowie i przedstawiciele spółek notowanych na GPW  
• Kierownicy i specjaliści w biurach Relacji Inwestorskich 
• Kierownicy i specjaliści biur zarządów w spółkach giełdowych 
• Dyrektorzy finansowi 

 
Szkolenie on-line 

• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu 
podłączonego do sieci 

• W oparciu o naszą platformę 
• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się 

oprogramowaniem 
• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat 

 
 Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie 
zamkniętej. Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

Anna Chmielewska 
project manager 
tel. 22 355 24 00 
a.chmielewska@langas.pl 

P A W E Ł  M A Ł K I Ń S K I  

Uznany ekspert w zakresie szeroko rozumianych 
obowiązków informacyjnych. W branży od 
stycznia 2006 r., początki kariery w Komisji 
Papierów Wartościowych i Giełd – po 
przekształceniu w Komisji Nadzoru Finansowego. 
Na co dzień praktyk - doradca prawny emitentów 
giełdowych w zakresie wykładni oraz 
praktycznego stosowania przepisów aktów 
regulujących obszar rynku. 

Stały doradca Rad Nadzorczych oraz Komitetów 
Audytu w obszarze compliance, Prezes zarządu 
Capital Market Solutions Group Sp. z. o.o., 
podmiotu będącego od listopada 2015 r. SEG 
MAR PARTNEREM, wieloletni członek i sekretarz 
Rady Nadzorczej w jednej ze spółek notowanych 
na rynku regulowanym. 

KATARZYNA JEZNACH 

Ekspertka PR i komunikacji z ponad 10-letnim 
doświadczeniem, w szczególności w branży 
finansowej. Pracowała zarówno po stronie 
mediów – Bankier.pl, jak i działów komunikacji 
m.in. Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie.  

Poza tym pracowała przy projektach z wielu 
różnych branż, od startupów technologicznych, 
poprzez firmy IT, sektor spożywczy czy inwestycje 
infrastrukturalne. Dla spółek notowanych na GPW 
i NewConnect współorganizowała spotkania z 
inwestorami instytucjonalnymi oraz 
indywidualnymi. 

TOMASZ KOWCUN 

Członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju biznesu, 
Crowdway. Menedżer z ponad 10-letnim 
doświadczeniem w rozwijaniu biznesu i 
komunikacji marketingowej, które zdobywał w 
firmach różnej wielkości, od start-upów po 
globalne korporacje. Od momentu dołączenia do 
Crowdway zrealizował kilkanaście projektów na 
kwotę ponad 30 milionów złotych. 

W latach 2017-2020 stał za sukcesem rozwoju 
marek z branży AGD, należących do spółki 
Spectrum Brands, notowanej na NYSE. Przez 2 
lata tworzył startup Fitlovebox promujący zdrowy 
styl życia poprzez popularyzację właściwego 
odżywiania i sprzedaż suplementów diety w 
modelu subskrypcyjnym. W latach 2010-2014 
odpowiedzialny za komunikację jednej z 
największym marek piwnych w Polsce. 
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9.15 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień 
9.30 – rozpoczęcie szkolenia 
 
INFORMACJA POUFNA – IDENTYFIKACJA I RAPORTOWANIE 
WG MAR  
 

• Przesłanki identyfikacji informacji poufnej – co się zmieniło 
w aspekcie zakresu, rodzaju oraz momentu ujawniania 
danych?  

• Nowe trendy w identyfikacji informacji poufnej – omówienie 
rekomendowanych oraz nieprawidłowych praktyk 
rynkowych  

• Rynkowe przykłady informacji poufnej vs. anty-przykłady: 5 
case studies w tym z zakresu inwestycji, łańcucha dostaw, 
raportów odnoszących się do zmiany powszechnego 
wyobrażenia nt. planów dotyczących działalności 
operacyjnej, zaburzeń płynności finansowej, etc. 

• Znaczenie przyjęcia właściwej polityki informacyjnej 
• APM w praktyce raportowania bieżącego i okresowego 
• Rola indywidualnych standardów raportowania – błędy i 

pułapki przy ich tworzeniu, porady praktyczne 
• Nowe wytyczne oraz priorytety nadzorcze ESMA w zakresie 

identyfikacji informacji poufnych związanych z pandemią 
oraz ryzykami klimatycznymi, 

• Wymogi KNF w procesie identyfikacji oraz publikacji 
informacji poufnych 

 
OBIEG I OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH 
 

• Identyfikacja i obowiązki tzw. „insiderów” 
• Zakazy związane z wejściem w posiadanie informacji 

poufnej 
• Wyjątki od zakazu ujawniania informacji poufnej – komu, 

kiedy i na jakich zasadach wolno przekazywać informacje? 
Uprawnione ujawnianie informacji poufnych przed ich 
publikacją – możliwości i ograniczenia 

• Okresy zamknięte: kiedy pomimo okresu zamkniętemu 
wolno dokonywać transakcji? 

• Listy dostępu a listy „insiderów” – na co w praktyce zwrócić 
szczególna uwagę, zasady prowadzenia sekcji stałej i 
zmiennej: dokonane oraz planowane nowelizacje MAR 

• Jak i czy w ogóle opóźniać informację poufną: zasady, tryb, 
ryzyka, wzór wyjaśnienia (powiadomienia o opóźnieniu) 

• Sankcje za złamanie zakazów związanych wejściem w 
posiadanie, obiegiem i ochroną informacji poufnych, 
przykłady insider tradingu 

 
 

TRANSAKCJE TZW. „MANAGEMENTU”  
 

• Kogo obowiązuje notyfikacja – najczęstsze wątpliwości 
w identyfikacji osób pełniących funkcje zarządcze i 
osób/podmiotów blisko z nimi związanych, case studies 

• Transakcje podlegające notyfikacji – nietypowe 
przypadki 

• Nowy tryb informowania KNF oraz Spółki, omówienie 
wzoru formularza 

• Przykłady wzorów powiadomień oraz wzory list 
• Notyfikacje a znaczne pakiety akcji 
• Przykłady wzorów powiadomień oraz wzory list 
• Sankcje za błędy w notyfikacji teraz i po zmianach 
• Wytyczne KNF z 2022 r. w sprawie notyfikacji 

 
ESG: RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE W PIGUŁCE 
 

• Dlaczego raportowanie niefinansowe nabrało na 
znaczeniu, 

• Planowane zmiany w związku z CSRD 
• Taksonomia niefinansowa UE – kogo dotyczy i jakie 

wyzwania stawia w zakresie raportowania okresowego 
• Ślad węglowy: obliczanie i wyzwania zakresu III 
• Nadchodzące zmiany w standardzie ujawniania danych, 

nowa rola biegłego oraz komitetów audytu 
 

RELACJE INWESTORSKIE W TRUDNYCH CZASACH 
 

• Komunikacja finansowa – dlaczego jest ważna? 
• Kiedy i jak komunikować się z mediami? 
• Niezbędnik PRowca – podstawowe narzędzia i zasady 

współpracy 
• Relacje z dziennikarzami – jak je budować i utrzymać? 
• Co powinno się znaleźć w komunikacie prasowym? 
• Materiał exclusive – kiedy warto spróbować i jak do tego 

podejść? 
• PR w praktyce – lista zadań, od których warto zacząć 

 
16.00 – Zakończenie szkolenia 
 

WSPÓŁCZESNE RELACJE 
INWESTORSKIE W OBLICZU 
ZMIAN GEOPOLITYCZNYCH  

 

 



 

 

LOREM IPSUM DOLOR SIT 
AMET 

WSPÓŁCZESNE RELACJE 
INWESTORSKIE W OBLICZU ZMIAN 
GEOPOLITYCZNYCH 

PRAWO, BIURO ZARZĄDU  

19 MAJA 2022 R. 
 
SZKOLENIE ON-LINE NA PLATFORMIE  

zgłoszenie do 28/04/2022 970 PLN + 23% VAT 
 

zgłoszenie od 29/04/2022 1 170 PLN + 23% VAT 
 

Zastrzeżenie prawne: 

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek 
formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania 
przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe 
objęte są prawami autorskimi. 

 


