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w seminarium, gdzie wspólnie przybliżymy Państwu tematykę IPO i dual listingu
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Z A P R O S Z E N I E

Zagraniczne giełdy są prostsze niż myślisz
Dyskusja otwarta

Kochański Zięba i Partnerzy (KZP)
świadczy pełen zakres usług prawnych 
dla biznesu. Kancelaria KZP zatrudnia 
obecnie niemal 100 prawników, adwokatów,
radców prawnych, doradców podatkowych 
i rzeczników patentowych współpracujących
w biurach w Warszawie i Krakowie. 
Specjalizujemy się w dostarczaniu Klientom 
innowacyjnych i efektywnych rozwiązań
prawnych spełniających najwyższe 
profesjonalne standardy.

Świadczymy specjalistyczne usługi 
w dziewięciu kluczowych sektorach: 
Energetyka i Ochrona Środowiska; 
Infrastruktura i Budownictwo; 
Nieruchomości; Sektor Usług Finansowych; 
Nowe Technologie; Przemysł 
Farmaceutyczny i Ochrona Zdrowia; 
Media; Przemysł Obronny i Lotnictwo;
FMCG, Handel Detaliczny i Motoryzacja.

ProPrimo jest firmą konsultingową 
działającą w obszarze pozyskiwania 
kapitału, doradztwa strategicznego oraz 
kojarzenia międzynarodowych partnerów
biznesowych. Prezesem ProPrimo 
jest Adam Jenkins. Jego partnerzy 
to eksperci z wieloletnim doświadczeniem 
w zakresie prawa międzynarodowego,
rynków kapitałowych, corporate finance, 
konsultingu strategicznego oraz IR/PR.

KZP wraz z ProPrimo byli doradcami 
Work Service S.A. przy pierwszym w Polsce
projekcie wprowadzenia akcji polskiej 
spółki notowanej na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie do obrotu 
na rynku podstawowym (Main Market)
Giełdy Papierów Wartościowych 
w Londynie (London Stock Exchange) 
przy zastosowaniu udziałów depozytowych
(depositary interests).

innowacyjne rozwiązania prawne dla biznesu

IPO / Dual Listing

PROPRIMO

Zagraniczne IPO oraz Dual Listing (notowanie instrumentów 
finansowych na więcej niż jednej giełdzie) stanowią najlepsze
sposoby pozyskania inwestorów oraz dostarczenia spółce wielu 
innych korzyści.

Krąg inwestorów oraz zasób kapitału dostępne na rynku
międzynarodowym są znacznie szersze niż w Polsce. W związku 
z powyższym, znalezienie na rynku zagranicznym inwestora, który
byłby zainteresowany inwestycją w Polsce może okazać się 
łatwiejsze, niż pozyskanie takiego inwestora w Polsce. Giełda 
Papierów Wartościowych w Londynie stanowi znakomity przykład
rynku międzynarodowego o pokaźnym potencjale inwestycyjnym.
Jest ona jednym z największych multinarodowych rynków 
kapitałowych na świecie, na którym notowanych jest ok. 2.300 spółek
z ponad 60 różnych krajów.

Jeżeli Państwa spółka jest już notowana na giełdzie papierów 
wartościowych, dual listing na zagranicznej giełdzie papierów 
wartościowych jest możliwy również bez konieczności pozyskiwania
kapitału, w postaci dual listingu technicznego.

Podczas naszej otwartej dyskusji przybliżymy Państwu motywy 
stojące za IPO oraz dual listingiem spółek poza ich rynkiem krajowym
oraz omówimy proces oferty publicznej na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Londynie, NASDAQ oraz innych giełdach 
papierów wartościowych.

Dyskusja obejmie następujący kwestie:

1. Motywacja dla zagranicznego IPO oraz dual listingu
2. Informacje ogólne
3. Dostępne rynki
4. Kryteria kwalifikacyjne
5. Ułatwienia dla spółek notowanych w Polsce
6. Proces typowego IPO oraz dual listingu
7. Koszty
8. Terminy
9. Za i Przeciw notowaniu na różnych rynkach
10. Pytania i odpowiedzi



IPO / Dual Listing ZAPROSZENIE

Adwokat, Partner. Szef Praktyki Sektora Usług Finansowych. Specjalizuje się w prawie
bankowym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji 
finansowania, w tym transakcji na rynku kapitałowym.

Brał udział w licznych międzynarodowych i lokalnych projektach finansowania inwestycji, 
finansowania nabycia spółek i aktywów oraz finansowania nieruchomości przez banki oraz inne
instytucje finansowe, jak również przy emisjach papierów wartościowych i wprowadzaniu ich do
publicznego obrotu.

Z powodzeniem doradza w różnych procesach restrukturyzacji finansowej spółek oraz 
w transakcjach fuzji i przejęć, w transakcjach bankowych, a także w sporządzaniu wewnętrznej
dokumentacji bankowej.

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect/Catalyst wydany
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Szymon posiada unikalne doświadczenie w zakresie projektów na międzynarodowych rynkach
kapitałowych, takich jak IPO, dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu, czy dual listing
na zagranicznych giełdach, w szczególności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie. 
Z sukcesem przeprowadził m.in. pierwszy w Polsce projekt wprowadzenia akcji polskiej spółki
Work Service S.A., notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, do obrotu na
rynku podstawowym (Main Market) Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock
Exchange).

Prawnik. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie spółek oraz prawie handlowym.
Edyta posiada doświadczenie w zakresie doradztwa przy debiutach na rynku regulowanym 
oraz rynkach alternatywnych, obrocie instrumentami finansowymi i innych transakcjach na rynku
kapitałowym, a także bieżącego doradztwa na rzecz spółek publicznych oraz innych uczestników
rynku kapitałowego. Jej doświadczenie obejmuje również tworzenie, likwidację oraz bieżącą 
obsługę korporacyjną spółek handlowych i innych podmiotów gospodarczych, doradztwo 
w procesach przekształceń i restrukturyzacji spółek, transakcje zbycia udziałów, transakcje fuzji 
i przejęć, doradztwo w zakresie prawa pracy związane z bieżącą obsługą korporacyjną, a także
doradztwo w zakresie prawa handlowego – w szczególności sporządzanie analiz i negocjacje
kontraktów handlowych.

Edyta Rękawek brała udział w licznych przeglądach prawnych typu due diligence. Uczestniczyła
zarówno w transakcjach pomiędzy podmiotami polskimi, jak i w transakcjach międzynarodowych.

Adam Jenkins jest od 22 lat związany z rynkiem kapitałowym. Podczas swojej kariery 
zawodowej pracował na wysokich stanowiskach managerskich zarówno w Polsce jak i za granicą.
Adam pracował jako konsultant przy transakcjach fuzji i przejęć, zajmował się również 
inwestycjami w akcje oraz obligacje. Absolwent studiów licencjackich (ang. BA) z zakresu 
księgowości i finansów na Uniwersytecie Heriot-Watt, pracę zawodową rozpoczął w Londynie 
w firmie Coopers&Lybrand (obecnie PwC), gdzie doradzał spółkom prywatnym, rządom oraz
międzynarodowym korporacjom, takim jak EBOR, Bank Światowy czy Europejski Bank 
Inwestycyjny, podczas projektów związanych z egzekwowaniem nieprawidłowości, a następnie 
międzynarodowymi fuzjami i przejęciami. Przez następne 15 lat pracował jako menager 
inwestycyjny dla UBS Asset Management, Invesco Perpetual, Nomura Asset Management oraz
prowadząc własny fundusz hedgingowy – Celeste. Jako menager inwestycyjny lokował aktywa
w zarówno prywatne jak i publiczne spółki działające w różnych sektorach gospodarki na terenie
Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej. W roku 2012 wrócił do Polski, aby
rozpocząć pracę w Pioneer Pekao, gdzie objął stanowisko zarządzającego funduszem akcji oraz
funduszem zrównoważonym. W roku 2014 dołączył do zespołu Work Service S.A., obejmując
stanowisko Prezesa Zarządu Work Service International, gdzie jest odpowiedzialny za fuzje 
i przejęcia oraz relacje inwestorskie całej Grupy.
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