Zaproszenie na konferencję
Ogólnopolska konferencja finansowa

Capital Market Days
Kraków, Luty 2017
Prezentacja dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Historia projektu
I edycja
 I edycja konferencji Capital Market Days odbyła się w dniach 19-20
maja 2016 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
 Pierwszego dnia wydarzenia wyselekcjonowana grupa studentów
high-potentials wzięła udział w merytorycznych warsztatach
przygotowanych m.in. przez firmy Deloitte, KPMG oraz Chatham
Financial.
 Drugi dzień konferencji składał się z debat oraz paneli
dyskusyjnych. Prelegentami byli zarówno przedstawiciele biznesu –
właściciele start-upów (m.in. Paweł Nowak) oraz prezesi spółek
notowanych na GPW (m.in. Piotr Krupa – Kruk SA), jak
i przedstawiciele firm finansowych – partnerzy funduszy PE (Rafał
Bator – Enterprise Investors), zarządzający funduszami (m.in.
Ryszard Miodoński – Noble Funds TFI).
 W wydarzeniu wzięło udział ponad 350 studentów, a swoją
obecnością wydarzenie uświetnił ówczesny wiceminister Skarbu
Państwa prof. Filip Grzegorczyk.

Podsumowanie
Kluczowe fakty

Lokalizacja konferencji

 Konferencja finansowa skierowana do studentów high-potentials
zainteresowanych polskim sektorem finansowym, młodych
inwestorów giełdowych oraz do osób związanych ze środowiskiem
start-upowym.
 Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się jakie perspektywy dla
sektora deweloperów gier komputerowych dostrzegają sami
przedstawiciele spółek, jak ciężka jest to branża i ile czasu oraz
kapitału pochłania każda produkcja. Uczestnicy zgłębią wiedzę na
temat motywów przemawiających za debiutem na giełdzie spółek
z sektora producentów gier komputerowych.

 Konferencja składać się będzie z paneli dyskusyjnych. Spotkania
będą
prowadzone przez dziennikarzy ekonomicznych,
a prelegentami będą zarówno przedstawiciele spółek sektora
deweloperów gier komputerowych, jak i pracownicy firm
finansowych, zajmujących się codzienną analiza sektora
producentów gier.

Kraków

Data wydarzenia
Luty 2017
(20.02.2017)

Organizatorzy

Koło Naukowe Rynku
Kapitałowego INDEX

Kwartalnik finansowy
Profit Journal

Prestiżowe koło naukowe, które działa na
Uniwersytecie Ekonomicznym w
Krakowie nieprzerwanie i z sukcesami od
1999 roku.

Ogólnopolski magazyn finansowy
wydawany od 2011 roku przy Kole
Naukowym „INDEX”.

Plan konferencji
13:00-14:30

Debata: Techland vs CI Games – czy warto być spółka giełdową?

14:45-16:00

Panel dyskusyjny:
Sektor producentów gier komputerowych – polska szansa na jednorożce?

16:05-16:35

Sesja Q&A

16:45-18:00

Spotkanie networkingowe

Profil uczestnika
 student kierunków związanych z finansami, ekonomią czy gospodarką z uczelni w całej Polsce
 młodzi ludzie zainteresowani rynkiem kapitałowym
 społeczności start-upowe
Dodatkowo w drugi dzień konferencji odbędą się warsztaty dla wyselekcjonowanej grupy studentów
z zagadnień merytorycznych związanych z finansami.

Debata: Techland vs CI Games






Jakie są dobre i złe strony bycia spółką notowaną na giełdzie?
Czy bycie spółką prywatną jest przewagą w branży producentów gier?
Jak spółki game development radzą sobie z cyklicznością cash flow?
Jak duże straty może przynieść jedna nieudana gra?
Jaki jest potencjał branży deweloperów gier komputerowych?

CI Games SA

Techland sp. z o.o.
Paweł Marchewka*
Prezes Zarządu
Techland sp. z o.o.

Marek Tymiński*
Prezes Zarządu
CI Games SA

Rozmowę poprowadzi
przedstawiciel PAP Biznes.

* niepotwierdzony prelegent

Panel: Sektor producentów gier





Skąd tak duża popularność sektora producentów gier wśród inwestorów w Polsce?
Jakie są ryzyka, zagrożenia i możliwości związane z sektorem producentów gier w Polsce?
Czy Polska ma szanse słynąć z sektora deweloperów gier na świecie?
Czy Polska doczeka się więcej jednorożców z sektora producentów gier komputerowych?

Piotr Babieno
Prezes Zarządu Bloober Team SA

Krzysztof Bełech
Partner Zarządzający
Satus Venture

Dariusz Wolak
Investor Relations Manager
11 bit studios SA

Rafał Dobrowolski*
Portfolio Manager
Tar Heel Capital

Remigiusz Kościelny*
Prezes Zarządu Vivid Games SA

Michał Zębala*
Polski Fundusz Rozwoju

Rozmowę poprowadzi
przedstawiciel PAP Biznes.
* niepotwierdzony prelegent
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