II KONGRES POLSKIEGO KAPITAŁU
5 grudnia 2017 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Kongres Polskiego Kapitału to największe w kraju wydarzenie, służące wymianie
doświadczeń między przedsiębiorcami i dostarczycielami kapitału rozwojowego.

PROGRAM KONGRESU
8.00 – 9.00 | Rejestracja gości | Foyer (poziom 1)
9.00 – 9.05 | 5 minut przywitanie gości | Foyer (poziom 1)
Eryk Stankunowicz, zastępca redaktora naczelnego „Forbes Polska”, dyrektor programowy Kongresu
Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

I. WYSTĄPIENIE OTWIERAJĄCE
9.05 – 9.15 | 10 minut | Foyer (poziom 1)
Henryk Kowalczyk, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów

II. PANELE OTWIERAJĄCE
1. PANEL OTWIERAJĄCY:
Perspektywy na 2018 rok, czyli dokąd zmierza polska gospodarka
09.15 – 10.05 | 40 minut + 10 minut na pytania z sali 5 minutowa przerwa techniczna | Foyer (poziom 1)
Tematy:
● W jakiej fazie cyklu koniunkturalnego jesteśmy?
● Co czeka polską gospodarkę i rynek kapitałowy w najbliższym roku?
● W jakim stopniu relacje z Unią Europejską przełożą się na napływ kapitału inwestycyjnego do Polski?
● Jak polityka gospodarcza państwa wpłynie na warunki prowadzenia biznesu w Polsce?
● D
 okąd prowadzą nas zmiany demograficzne, technologiczne i społeczne, jak pod ich wpływem zmienia się
funkcjonowanie biznesu?
● W
 jakim stopniu polska gospodarka jest odporna na potencjalne kryzysy zagraniczne i co się będzie działo, gdy taki
kryzys nastąpi?
● Przed jakimi szansami i zagrożeniami stanie polski przedsiębiorca w 2018 roku?
Paneliści:
● Jakub Papierski, wiceprezes zarządu PKO BP
● Cezary Stypułkowski, prezes zarządu mBanku
● Paweł Surówka, prezes zarządu PZU SA
● Katarzyna Zajdel-Kurowska, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego
● Moderator: Eryk Stankunowicz, zastępca redaktora naczelnego „Forbes”
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2. PANEL OTWIERAJĄCY:
Jak zaktywizować prywatny kapitał do finansowania inwestycji?
10.10 – 11.00 | 40 minut + 10 minut na pytania z sali | Foyer (poziom 1)
Tematy:
Długoterminowy kapitał inwestycyjny zapewniają fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, a także fundacje non-profit (kościoły, uniwersytety, szpitale). Ze zgromadzonych przez nie środków finansowane są inwestycje infrastrukturalne, nieruchomościowe i private equity. W Polsce podaż tzw. „długiego pieniądza” jest bardzo ograniczona. Podobny
problem ma rynek kapitałowy, na którym stopniowo wysycha źródło finansowania OFE ze składek emerytalnych i powstaje
luka, której nie są w stanie wypełnić środki TFI i inwestorów indywidualnych. Jak zaktywizować prywatny kapitał do finansowania długoterminowych inwestycji w Polsce oraz ożywić rynek kapitałowy? Czy należy to zrobić metodą kija (podatki
od aktywów) i marchewki (inwestycyjne ulgi podatkowe)? W jakim stopniu odpowiedzią na to wyzwanie będą obowiązkowe
Pracownicze Programy Kapitałowe? I czym można zastąpić OFE?
Paneliści:
● Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju
● Jarosław Grzywiński, doradca zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
● Henryk Kowalczyk, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów
● Krzysztof Krawczyk, partner zarządzający funduszu CVC
● Wiesław Podraza, właściciel i prezes zarządu Sanplast, główny udziałowiec TFI Investors
● Moderator: Wojciech Nagel, prezes Rady Giełdy
11.00 – 11.15 przerwa kawowa | Foyer (poziom 1)

III. SESJE TEMATYCZNE
1. SESJA: „Mówią pieniądze”
Jak na różnych etapach rozwoju dofinansowywać spółkę kapitałem akcyjnym?
Panele z udziałem właścicieli i osób zarządzających funduszami venture capital oraz private equity.
11.15 – 13.00 | 15 minut + 30 minut + 10 minut + 50 minut | Foyer (poziom 1)
1.1. Wystąpienie: Jak szukać (i znaleźć) dobrego inwestora.
11.15 – 11.30 | 15 min | Foyer (poziom 1)
Mówca: Wojciech Sobieraj, twórca Alior Banku

1.2. Dyskusja otwierająca: Trendy biznesowe i inwestycyjne w 2018 roku
11.30 – 12.20 | 50 min | Foyer (poziom 1)
Tematy dyskusji:
● Jak inwestować i rozwijać biznes w erze taniego pieniądza i coraz droższych aktywów?
● Czy pieniędzy do wydania jest za dużo, a dobrych projektów inwestycyjnych za mało?
Paneliści:
● Marcin Chludziński, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu
● Paweł Gieryński, partner ds. inwestycji funduszu Abris Capital
● Daniel Mzyk, główny udziałowiec Pagedu
● Adam Niewiński, partner zarządzający funduszu OTB
● Wojciech Sobieraj, twórca Alior Banku
● Moderator: Wiktor Namysł, starszy partner firmy doradczej McKinsey & Company

12.20 – 13:30 TRZY PANELE RÓWNOLEGLE
10 minut przerwy technicznej – przejście do sal + 50 minut równoległych dyskusji panelowych
1.3. PANEL 1. Etap wczesny (zasiew, rozruch, start)
40 minut + 10 minut na pytania z sali | Sala Forum (poziom 1)
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Paneliści:
● Tomasz Danis, partner funduszu MCI Capital
● Zygmunt Grajkowski, partner zarządzający funduszu Giza Polish Ventures
● Kinga Stanisławska, partner zarządzający Experior Venture Fund
● Piotr Wilam, partner zarządzający funduszu Innovation Nest
● Marcin Zabielski, partner zarządzający Hedgehog Fund
● Moderator: Krzysztof Domaradzki, dziennikarz Forbes

1.4. PANEL 2. Etap wzrostu i sytuacje nadzwyczajne
(wykup menedżerski, restrukturyzacja, finansowanie pomostowe)
40 minut + 10 minut na pytania z sali | Sala Notowań (poziom 2)
Paneliści:
● Maciej Kowalski, partner funduszu MCI Capital
● Krzysztof Kulig, starszy partner funduszu Innova Capital
● Jacek Pogonowski, partner funduszu Value4Capital, prezes zarządu Konsalnet
● Andrzej Różycki, partner zarządzający funduszu Tar Heel Capital
● Moderator: Przemek Głębocki, partner zarządzający funduszu Mezzanine Management

1.5. PANEL 2. Etap ekspansji (duże transakcje)
40 minut + 10 minut na pytania z sali | Sala Imperium (poziom 0)
Paneliści:
● Paweł Gieryński, partner ds. inwestycji funduszu Abris Capital
● Paweł Padusiński, szef warszawskiego biura i partner funduszu MidEuropa
● Cezary Pietrasik, dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią funduszu Warburg Pincus
● Jacek Siwicki, partner zarządzający funduszu Enterprise Investors
● Moderator: Marek Sawicki, partner kancelarii prawniczej CMS
13.30 – 14.15 lunch + networking | Foyer (poziom 1)

2. SESJA: „Mówi państwo”
14.15 – 15.15 | 15 minut + 45 minut | Foyer (poziom 1)
2.1. Wystąpienie: Nowe rozwiązania podatkowe ważne dla biznesu – czego może się spodziewać
przedsiębiorca w 2018 roku?
14.15 – 14.30 | 10 minut + 5 minut na pytań z sali | Foyer (poziom 1)
Mówca: Paweł Gruza, wiceminister, Ministerstwo Finansów

2.2. PANEL: Wsparcie publiczne – kto oferuje, jak najlepiej z niego skorzystać?
14.30 – 15.15 | 30 minut + 15 minut na pytania z sali | Foyer (poziom 1)
Temat:
Agendy rządowe otworzyły liczne programy wsparcia dla poszczególnych firm i sektorów.
Są to zarówno programy dotacyjne, pożyczkowe jak i ułatwienia, np. w działalności gospodarczej zagranicą.
Paneliści:
● Maciej Chorowski, prezes zarządu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
● Maciej Ćwikiewicz, prezes zarządu PFR Ventures
● Jadwiga Emilewicz, wiceminister, Ministerstwo Rozwoju
● Patrycja Klarecka, prezes zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
● Moderator: Mirosław Godlewski, starszy doradca Boston Consulting Group
15.15 – 15.30 przerwa kawowa | Foyer (poziom 1)
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3. SESJA: „Mówią przedsiębiorcy”
Inwestycje i sukcesje oczami znanych polskich przedsiębiorców.
15.30 – 16.25 PANELE 1, 2 | 55 minut
3.1. PANEL 1: Firma na zakupach – w kogo inwestuje duży polski biznes?
40 minut + 15 minut na pytania z sali | Sala Notowań (poziom 2)
Temat:
Coraz więcej dużych krajowych spółek decyduje się na inwestowanie nadwyżek finansowych
w inne firmy, niekoniecznie z tej samej branży. Jakie inwestycje planują najwięksi polscy przedsiębiorcy?
Paneliści:
● Małgorzata Adamkiewicz, dyrektor generalny Grupy Adamed
● Tomasz Domogała, główny udziałowiec Famur
● Adam Góral, wiodący udziałowiec Asseco
● Michał Sołowow, główny udziałowiec Synthos
● Moderator: Marcin Hejka, partner zarządzający funduszu OTB

3.2. PANEL 2: Jak przekazać biznes kolejnemu pokoleniu – techniczne aspekty sukcesji
40 minut + 15 minut na pytania z sali | Sala Imperium (poziom 0)
Temat:
W trzeciej dekadzie kapitalizmu wymiana międzypokoleniowa w polskich firmach przybiera na sile.
Rodzice i dzieci z przedsiębiorstw, w których doszło do sukcesji, podzielą się swoimi doświadczeniami.
Paneliści:
● Zbigniew i Małgorzata Grycan, Grycan Lody od pokoleń
● Mariusz i Aleksander Książek, Marvipol
● Adam i Jacek Rozwadowscy, Enel-Med
● Moderator: Ryszard Wojtkowski, partner zarządzający funduszu Resource Partners
16.25 Zakończenie

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie Kongresu.
Prosimy o sprawdzenie ostatecznej wersji programu na stronie, na 2 dni przed rozpoczęciem Kongresu.
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