WPŁYW NOWYCH REGULACJI KE (MIFID II, EMIR, REMIT)
na PRZEDSIĘBIORSTWA ELEKTROENERGETYCZNE W POLSCE
24 października 2013, GPW, Warszawa
10.00 – 11.30 Aktualizacja regulacji MIFID II, EMIR, REMIT
 Zarządzanie obrotem informacjami poufnymi na tle Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w
stosunku do produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym będących instrumentami
finansowymi (przykłady, wyłączenia od zakazów),
 Manipulacja produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym będącymi instrumentami
finansowymi (przykłady, obowiązki podmiotów sektora energetycznego),
 Propozycje zmian do Dyrektywy MiFID w zakresie towarowych instrumentów pochodnych (ujęcie
formalnoprawne); Stan prac nad przyjęciem zmian oraz konsekwencje dla uczestników obrotu.
 Zasady centralnego rozliczania transakcji mających za przedmiot towarowe instrumenty pochodne
przeprowadzanych poza obrotem zorganizowanym (OTC) przez podmioty sektora energetycznego w
świetle Rozporządzenia EMIR; Obowiązki zgłaszania transakcji do repozytorium transakcji.
 Niezbędne dostosowania organizacyjne przedsiębiorstw do REMIT, EMIR, MiFID
Prelegent: Tomasz Rogalski, Radca Prawny, Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Partnerzy
11.30 – 11.45 przerwa na kawę
11.45 – 13.15 Rola giełdy w handlu w świetle omawianych regulacji, status zgodnie z EMIR oraz platforma
REMIT
 Aktualizacja REMIT dla różnych nośników energii
 Wymogi raportowe
 Prezentacja platformy REMIT na TGE.
Prelegent: przedstawiciel Towarowej Giełdy Energii
13.15 – 14.00 przerwa na obiad
13.30 – 15.00 Rola KDPW w implementacji wymogów rozporządzenia EMIR. Czy tylko wypełnienie
obowiązku raportowania?
Repozytorium Transakcji w KDPW: obowiązek raportowania, uczestnictwo, numer LEI.
Prelegent: Sławomir Zając, Dyrektor Repozytorium Transakcji KDPW
15.00 – 15.15 przerwa na kawę
15.15 – 16.30 Zagadnienia formalno – ekonomiczne wprowadzenia / implementacji MIFID II, EMIR,
REMIT
 Ewolucja handlu na rynku energii elektrycznej w kierunku rynku finansowego, zasady handlu na rynku
hurtowym, produkty finansowe, zarządzanie ryzykiem.
 Potencjalny wpływ Rozporządzenia EMIR na przedsiębiorstwa energetyczne: wymogi organizacyjne,
ryzyko systemowe, ryzyko finansowe, zmiana organizacji kredytu
 Model tradingu po wprowadzeniu Dyrektywy MiFID II:
cele Dyrektywy MiFID II – idee a projekt dyrektywy, potencjalne zmiany funkcjonowania tradingu
wywołane przez Dyrektywę MiFID II, analiza scenariuszy wpływu Dyrektywy MiFID II na model sterujący
podejmowania ryzyka przedsiębiorstw elektroenergetycznych
 Możliwości rozwoju rynku instrumentów finansowych hurtowego rynku energii elektrycznej.
Prelegenci: dr Dariusz Michalski, mec. Paweł Hawranek
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Zgłoszenie udziału w warsztacie
WPŁYW NOWYCH REGULACJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ (MIFID II, EMIR, REMIT) NA PRZEDSIĘBIORSTWA
ELEKTROENERGETYCZNE W POLSCE - Aspekty praktyczne
24 października 2013, GPW, Warszawa
Dane do faktury:
Nazwa firmy /
instytucji:
Adres:
NIP:
Osoba koordynująca
zgłoszenie:
telefon / email:
Dane uczestników:
(1) imię i nazwisko:
stanowisko:
dział/ dept.:
adres email:
nr telefonu:
(2) imię i nazwisko:
stanowisko:
dział/ dept.:
adres email:
nr telefonu:

Koszt udziału w jednodniowym warsztacie:
Pierwszy zgłoszony uczestnik

1 500 zł + 23% VAT

druga i kolejna osoba z tej samej firmy/instytucji |Cena dla osób już
wcześniej uczestniczących w warsztatach PERSONALITIES

1 350 zł + 23 % VAT
(10 % zniżki)

*) Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na
adres a.kraszewska@personalities.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz wpłata w terminie 7 dni od
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż w dniu 21.10.13. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy
pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities.Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres a.kraszewska@personalities.pl. W
przypadku rezygnacji po dn. 21.10.2013 pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie
udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania warsztatu, w
tym przypadku wszelkie wpłaty dokonane z tytułu uczestnictwa w nim będą niezwłocznie zwrócone. Wpłat należy dokonywać na konto: PL 47
1140 2017 0000 4802 0387 3593. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają
prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.

...........................................................................................................................................................................................................
Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie

Informacji o warsztacie udziela
Anna Kraszewska, tel. 696 312 232, e-mail: a.kraszewska@personalities.pl
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