Nabywanie lub obejmowanie
znacznych pakietów
akcji banku krajowego
Warszawa, 19 października 2017 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 2
Partnerem merytorycznym seminarium jest kancelaria:

Seminarium poprowadzi:
Prof. dr hab. Paweł Wajda – profesor
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, Of Counsel
w kancelarii Baker & McKenzie T. Krzyżowski i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp. k.
w której kieruje działem regulatory (doradztwa regulacyjnego dla banków, zakładów
ubezpieczeń i instytucji rynku kapitałowego).
Autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących w szczególności regulacji rynków
finansowych, instrumentów finansowych
i instytucji finansowych, w tym komentarzy
do takich ustaw jak kodeks postępowania
administracyjnego, prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi oraz redaktor naukowy i autor komentarza do ustaw tworzących
tzw. prawo rynku kapitałowego. Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem finansowym, dysponuje bardzo bogatym doświadczeniem w zakresie doradztwa dla instytucji finansowych
oraz doradztwa w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dla instytucji
finansowych.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego
radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Cele seminarium:
Celem seminarium jest przedstawienie Słuchaczom wyczerpującej charakterystyki instytucji nabywania lub obejmowania znacznych pakietów akcji banku krajowego. W szczególności
charakterystyce zostanie poddany przebieg postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu odnośnie do nabycia znacznego pakietu akcji
banku krajowego. Zostaną scharakteryzowane również środki nadzoru, które Komisja Nadzoru
Finansowego może zastosować do akcjonariuszy banku krajowego (jak zakaz wykonywania prawa
głosu z akcji banku krajowego i nakaz zbycia akcji banku krajowego w wyznaczonym terminie).
Elementem seminarium będzie także analiza relewantnych postanowień znowelizowanej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dotyczących instytucji
sprzeciwu).

Grupa docelowa:
pracownicy departamentów prawnych banków
	pracownicy departamentów prawnych innych instytucji finansowych (zakładów ubezpieczeń,
domów maklerskich)
	pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
	podmioty zainteresowanymi transakcjami typu share deal w obrębie rynku finansowego
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PROGRAM

10.00 – 10.15

	Rejestracja uczestników

10.15 – 11.45

	
Nabycie znacznego pakietu akcji banku krajowego
– ogólna charakterystyka
				 – nadzór wstępny nad akcjonariatem banku krajowego
				 – implementacja rozwiązań unijnych (dyrektyw bankowych)
				
–	ratio instytucji
			 	
Zamiar zbycia/zamiar nabycia znacznego pakietu akcji
banku krajowego
				 – aspekty proceduralne
11.45 – 12.15

	Przerwa na kawę

12.15 – 13.45

	
Postępowanie przed KNF w sprawie nabycia znacznego pakietu
akcji banku krajowego
				 – wszczęcie postępowania administracyjneg
				 –	ustalenie stanu faktycznego i stanu prawnego sprawy
				 – odrębności w relacji do rozwiązań wynikających z przepisów k.p.a.
				 – sprzeciw Komisji Nadzoru Finansowego
				 –	umorzenie postępowania? decyzja o braku sprzeciwu?
				 –	środki prawne służące przeciwko decyzjom Komisji Nadzoru
Finansowego

13.45 – 14.45

	Lunch

14.45 – 16.15

	
Zakaz wykonywania prawa głosu/nakaz zbycia akcji banku
krajowego w wyznaczonym terminie
				
–	aspekty publicznoprawne
				
–	aspekty prywatnoprawne
				
–	procedury
				 –	środki prawne służące przeciwko decyzjom KNF w wyżej wskazanej
materii
16.15 – 16.45

	Pytania i dyskusja
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WARUNKI UCZESTNICTWA W SEMINARIUM

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału w seminarium oraz danych potrzebnych do wystawienia
faktury faksem lub mailem na adres a.sosnowska@ispb.pl.
Organizatorem seminarium jest:

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego s.c.
ul. Ks. E. Lubomirskiego 5
05-250 Radzymin
tel/faks 22 786 60 87

Termin nadsyłania zgłoszeń do 9 października 2017 r.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wniesienie opłaty na konto
Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.
Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 900,00 zł (plus 23% VAT)
Cena obejmuje uczestnictwo w wykładach, pakiet materiałów seminaryjnych,
lunch, przerwy kawowe oraz certyfikat.
Po otrzymaniu zgłoszenia udziału, organizatorzy wystawią i wyślą na wskazany adres fakturę VAT
wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Organizatorzy zachęcają do przesyłania zagadnień wartych omówienia na seminarium
i pytań do prelegentów na adres a.krzyczkowska@ispb.pl

Więcej informacji na stronie

www.ispb.pl
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO
Warszawa, 19 października 2017 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 2
Zgłaszamy udział w Seminarium w zaproponowanym miejscu i terminie.
Kwotę 900,00 zł (plus 23% VAT) tytułem opłaty za udział w konferencji przekażemy na konto
Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.
Dane uczestnika konferencji

Dane do faktury VAT

Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Stanowisko

Adres e-mail

Ulica, nr domu/lokalu

Nr telefonu - wraz z kierunkowym

Nr kodu - miejscowość

Nr faksu

NIP

Upoważniam Instytut Szkoleń Prawa Bankowego do wystawienia faktury VAT bez naszgo podpisu.
W
 trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (DzU nr 144 poz. 1204), wyrażam
zgodę na otrzymywanie od Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego, drogą elektroniczną na wskazany poniżej adres elektroniczny,
informacji dotyczących tego szkolenia, jak i informacji o innych produktach szkoleniowych.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji
z firmy Instytut Szkoleń Prawa Bankowego s.c., ul. Lubomirskiego 5, 05-250 Radzymin (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883). Równocześnie oświadczam, iż poinformowano mnie o przysługującym
mi prawie do odwołania udzielonej zgody, co spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych.

Ze względów organizacyjnych nie jest możliwa rezygnacja z udziału w szkoleniu. Możliwe jest natomiast wytypowanie przez Zgłaszającego innego uczestnictwa na miejsce osoby uprzednio zgłoszonej. Nieobecność na szkoleniu
nie stanowi podstawy do zwrotu należności za szkolenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku
gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia w wyznaczonym terminie, organizator
zastrzega sobie prawo zmiany osoby prowadzącej.

Data, miejscowość

Podpis osoby uprawnionej

Pieczątka
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