
SERDECZNIE ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU W KONFERECJI

SKĄD PIENIĄDZE ???
SPOSOBY POZYSKIWANIA KAPITAŁU 
NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY

- Z jakiej drogi skorzystać? 

- Jak zdobyć kapitał na dalszy rozwój działalności i nie stracić kontroli nad � rmą?

- Kredyt bankowy, czy emisja akcji? 

- Kiedy sięgnąć po wsparcie ze strony funduszy private equity?

Na te i inne pytania odpowiedzą najlepsi eksperci podczas wrześniowej konferencji.

Zapewnienie odpowiedniej bazy kapitałowej to jeden z warunków rozwoju  

przedsiębiorstwa. Właściwe zaprojektowanie źródeł � nansowania jest niezbędne 

dla powodzenia danego przedsięwzięcia gospodarczego. 

Finansowanie działalności � rm może odbywać się dwoma sposobami: 

za pomocą kapitału własnego lub przy użyciu długu.

18 września 2007, g. 9:00   (wtorek)

  Nowe Centrum Promocji Globalnej, 
Pałac Lubomirskich - Siedziba Business Centre Club,

Pl. Żelaznej Bramy 10, Warszawa

www.olympus.edu.pl

Organizator główny: OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego
Współorganizatorzy: Business Centre Club, OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu



REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

O� cjalne rozpoczęcie  
prof. dr hab. Jerzy Kleer – Rektor OLYMPUS Szkoły Wyższej 
Bogusław Piwowar – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club
                         
Kto na giełdę, czyli kapitał poprzez emisję akcji.
Panel dyskusyjny
Jaka � rma może zostać spółką giełdową?  Możliwości i obowiązki wynikające z  wprowadzenia akcji do obrotu. 
NewConnect – alternatywny system obrotu. Oferta dla młodych dynamicznie rozwijających się � rm.  
Uczestnicy panelu:
dr Wiesław Rozłucki – Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1991–2006,
                                             wykładowca OLYMPUS Szkoły Wyższej 
Jacek Socha – Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w latach 1994-2004,
                             wykładowca OLYMPUS Szkoły Wyższej
dr Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Marek Zuber – Prezes Zarządu, Dexus Partners Sp. z o. o.

Rola private equity w � nansowaniu rozwoju przedsiębiorstwa.
Wśród inwestorów na całym świecie coraz większym zainteresowaniem cieszy się w ostatnich latach private equity 
(PE) - alternatywny wobec tradycyjnych akcji i obligacji sposób lokowania kapitału. 
Chodzi o średnio- i długoterminowe inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, czyli w spółki nienotowane 
na giełdzie. Rolę pośrednika między inwestorami, a poszukującymi kapitału przedsiębiorstwami odgrywają 
profesjonalne instytucje zarządzające funduszami PE.
Prelegenci:
Michał Rumiński – Dyrektor Inwestycyjny, MCI Management SA
Piotr Kędra – Dyrektor Inwestycyjny, Advent International
     
PRZERWA KAWOWA

Rynek IPO.
Panel dyskusyjny poprowadzą dr Wiesław Rozłucki i Jacek Socha
IPO (ang. Initial Public O� ering) to pierwsza oferta publiczna, pierwotna emisja akcji. IPO wiąże się 
z wprowadzeniem po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego. Jednym z najistotniejszych elementów IPO 
jest przygotowanie prospektu emisyjnego i postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego. Szczegóły 
procedury IPO wynikają z przepisów prawa, m.in. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów � nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Uczestnicy panelu:
Rafał Abratański - Wiceprezes Zarządu, Internetowy Dom Maklerski SA            
Cezary Nowosad - Prezes Zarządu, IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. 
Wiesław Oleś -  Kancelaria Radców Prawnych Oleś&Rodzynkiewicz

Kredyt obrotowy i kredyt inwestycyjny najstarszym przykładem  � nansowania rozwoju 
przedsiębiorstwa.
Kredyt inwestycyjny i obrotowy to najbardziej popularne źródła � nansowania. Jak się przygotować do negocjacji 
z bankiem, aby zakończyły się one uzyskaniem kredytu? Jakie są najważniejsze akty prawne dotyczące 
kredytowania działalności gospodarczej? Gdzie leżą problemy we wzajemnej komunikacji bank i klient? Jak bank 
analizuje projekty inwestycyjne i wiarygodność klientów? Co może się znaleźć w umowie kredytowej?
dr Krzysztof Czerkas, OLYMPUS Szkoła Wyższa, BRE Bank Hipoteczny SA

LUNCH

09.00 – 09.30

09.30 – 09.45

09.45 – 11.00

11.00 – 11.40

11.40 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 13.30

13.30 – 14.30

www.olympus.edu.pl

PROGRAM KONFERENCJI



OLYMPUS Szkoła Wyższa im R. Kudlińskiego w Warszawie rozpoczęła swoją działalność w Warszawie w 1995 roku. Powstała z inicjatywy 
środowiska naukowego Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowego Banku Polskiego. Jako jedna z pierwszych uczelni w kraju otrzymała akredytację 
Związku Banków Polskich dla specjalności Bankowość. To nieduża, ale nowoczesna uczelnia kształcąca na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ oraz 
FILOLOGIA. W ramach swojej działalności prowadzi kształcenie w trybie dziennym oraz zaocznym, w tym studia licencjackie, uzupełniające studia 
magisterskie oraz studia podyplomowe.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w Warszawie, Łodzi i Stalowej Woli. Filozo� ą szkoły jest, by przyszłe zmiany na rynku pracy nie zaskoczyły i nie 
wyeliminowały żadnego z naszych absolwentów - bez względu na to, jaką specjalność ukończył. Pod względem jakości nauczania od 1995 jesteśmy 
w ścisłej warszawskiej czołówce.

www.olympus.edu.pl

ORGANIZATORZY

OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. (CEiRB) jest � rmą edukacyjną i od ponad 15 lat zajmuje się szkoleniem kadr dla � rm 
i instytucji � nansowych.  Kilkukrotnie otrzymała przyznawane przez Data Group certy� katy „Dla Firmy organizującej szkolenia o najwyższej jakości”.

CEiRB jest założycielem działającej od 1995r. Wyższej Szkoły Bankowości, Finansów i Zarządzania im. Profesora Romualda Kudlińskiego w Warszawie 
(obecnie OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego).
Działalność � rmy obejmuje organizację krótkich i długich form szkoleniowych, opartych na własnych programach konsultowanych z Radą Programową 
i praktykami z następujących dziedzin:

* EUROPEISTYKA
* BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA, RYNKI FINANSOWE
* FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
* PRAWO
* ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

* MARKETING, SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA
* KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I ROZWÓJ OSOBISTY
* KURSY JĘZYKOWE
* KURSY SPECJALISTYCZNE

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest elitarnym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. 
Zrzesza ponad 1200 � rm, głównie prywatnych. Wśród członków BCC znajdują się największe międzynarodowe korporacje, instytucje � nansowe, 
ubezpieczeniowe, � rmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze itd. Do Klubu należy ponad 200 
zagranicznych � rm. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na 
działaniach lobbingowych, których celem jest rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie liczby miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom. Z członkami Klubu 
konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci, premierzy i ministrowie Rzeczpospolitej Polskiej.



Imię Nazwisko Stanowisko E-Mail

Osoby zgłoszone do udziału w konferencji

Koszt konferencji: 490 zł + 22%VAT
Rabaty przy zgłoszeniu na konferencję więcej niż 1 osoby:       2 os – 7%       3 os – 10%
Przy zgłoszeniu do 7 września 2007 zniżka 20%.

1
2
3

Oświadczam, że zapoznałem/am się z ogólnymi warunkami zamówienia oraz akceptuję łączną kwotę (brutto) w wysokości ................................. zł, 

słownie ........................................................................................................., która zostanie przekazana w ciągu 7 dni od daty podpisanej umowy na 

rachunek bankowy OLYMPUS Szkoły Wyższej BZ WBK 69 1090 1043 0000 0001 0647 9128

Warunki uczestnictwa

Oświadczenie

miejscowość i data pieczątka � rmowa pieczątka i podpis zamawiającej osoby

Organizatorzy Patroni medialni

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Organizatora niniejszej Umowy. Po zaakceptowaniu Umowy przez Organizatora zostanie wysłane potwierdzenie 
uczestnictwa wraz z fakturą pro-forma. Cena obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwę kawową, lunch. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od 
dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy. Rezygnacje z uczestnictwa należy przesłać listem poleconym na adres Organizatora oraz faksem na nr (22) 504 40 33.
W przypadku wycofania zgłoszenia do dnia 4 września br. cała kwota wpłacona na rachunek Organizatora zostanie zwrócona. W przypadku wycofania zgłoszenia po 4 września br. 
osoba dokonująca rezerwacji zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia, a w przypadku wycofania zgłoszenia po 12 września br. –kosztem 
w wysokości 100% wartości zamówienia. W przypadku przesłania Umowy, dokonania wpłaty i oddalenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc, cała kwota wpłacona na 
konto Organizatora zostanie zwrócona w przeciągu 7 dni. W przypadku, gdyby Konferencja nie odbyła się z winy Organizatora, zgłaszający otrzyma pełną kwotę wpłaty 
w przeciągu 14 dni od daty odwołania imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie konferencji.
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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

Koordynatorzy projektu:   Magdalena Korzniakow, Monika Porębska
|   magdalena.korzniakow@olympus.com.pl   |  monika.porebska@olympus.com.pl   |   tel. (22) 504 40 32/34   |   faks: (22) 504 40 33   |   www.olympus.edu.pl   |


