Warszawa, 12.03.2020

Biuro Maklerskie Pekao obecne na XX jubileuszowej Konferencji Izby
Domów Maklerskich
Konferencja Izby Domów Maklerskich to najważniejsze, cykliczne wydarzenie na rynku kapitałowym.
Tegoroczna konferencja odbywała się w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 5-8 marca pod hasłem
„ROZWÓJ POTRZEBUJE KAPITAŁU – RYNEK KAPITAŁOWY DLA INFRASTRUKTURY
I INNOWACJI". Spotkanie patronatem honorowym po raz kolejny objął Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda.
Biuro Maklerskie Pekao podczas XX Konferencji Izby Domów Maklerskich było obecne, także jako
partner strategiczny – doceniając wagę spotkania środowiska rynku kapitałowego, także udziałem
przedstawicieli Banku Pekao z Wiceprezesem Jarosławem Fuchsem oraz Dyrektorem Biura
Maklerskiego Pekao Piotrem Kozłowskim na czele.
Wśród gości i panelistów Konferencji nie zabrakło czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego –
inwestorów, spółek giełdowych, domów i biur maklerskich, banków, organów rządowych, giełdy
i instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych.
Tegoroczna Konferencja była wyjątkowa, nie tylko dlatego, że to jubileuszowe spotkanie środowiska
rynku kapitałowego w Bukowinie, ale przede wszystkim, była to okazja do podsumowania zatwierdzonej
w ubiegłym roku rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, o którą środowisko zabiegało od lat.
Merytoryczna dyskusja nad celami i wdrażaniem strategii pozwoliła na określenie optymalnych
sposobów jej dalszej realizacji. Celem dyskusji w Bukowinie było wypracowanie propozycji rozwiązań
korzystnych dla rozwoju polskiej gospodarki oraz poprawy jakości życia obywateli.
Poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące sposobu realizacji SRRK i roli rynku kapitałowego
w zwiększaniu innowacyjności gospodarki i jego wpływie na dobrobyt obywateli, w których panelistą był
m.in. Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao Piotr Kozłowski.
W czasie panelu „Rynek kapitałowy dla infrastruktury i innowacji" podkreślił – „Strategia Rozwoju Rynku
obejmuje wiele obszarów, w których uczestniczymy. W ostatnich latach kwestie regulacyjne
zdominowały rynek i chcąc im sprostać, w tym odpowiednio przygotować do tych zmian naszych
Klientów, w praktyce staliśmy się największym uniwersytetem ekonomicznym w Polsce jako instytucja
finansowa. Chcąc wspierać finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw z rynku kapitałowego,
potrzebne są rozwiązania na poziomie Ministerstwa Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego –
w szczególności dla obszarów, które dziś nie wprost kojarzą się z rynkiem kapitałowym. Nowe
ewentualne regulacje lub wytyczne organów nadzoru mogą bowiem podnieść poziom bezpieczeństwa
inwestorów i emitentów na nowo tworzonych rynkach, których skala zaczyna być istotna, na przykład
crawdfunding".
Dyrektor Piotr Kozłowski zabrał głos także w panelu „Zwiększenie efektywności instytucji
pośredniczących", poświęconym uwarunkowaniom związanym z poprawą efektywności działalności
branży maklerskiej w szerszym kontekście SRRK. Podczas panelu przeanalizowano obecną sytuację
branży maklerskiej na rynku, potencjał i rolę w realizacji SRRK oraz wyzwania, z jakimi mierzy się
branża maklerska.
Zakres tematyczny tegorocznej Konferencji obejmował m.in.: strategię dla rynku kapitałowego
w Polsce, promowanie zrównoważonego rozwoju i jego finansowania, a także wykorzystanie nowych
technologii w rozwoju rynku.
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W czasie Konferencji poruszone zostały zagadnienia dotyczące budowania zaufania do rynku
kapitałowego i jego instytucji. W programie pojawił się bardzo ciekawy panel poświęcony nowym
technologiom i sposobom ich wykorzystania na rynku, którego uczestnicy jednomyślnie stwierdzili,
iż kluczowym w najbliższym czasie powinno się stać wdrożenie w instytucjach finansowych, m.in.
rozwiązań chmurowych oraz rozwiązań dopasowanych do potrzeb obecnych 30-to latków.
W panelu regulacyjnym dotyczącym zmian prawnych i ich konsekwencji dla nadzoru i uczestników
rynku głos zabrał Michał Szemraj – Dyrektor Biura Sektora Funduszy z Banku Pekao, który w drugim
dniu konferencji reprezentował także Bank Pekao w VII Mistrzostwach Polski Rynku Kapitałowego
w slalomie gigancie.
Konferencja IDM jest corocznie okazją do wypracowania wspólnych rozwiązań w interesie dalszego
rozwoju polskiego rynku kapitałowego, którego przyszłość zależy od zaangażowania oraz współpracy
wszystkich jego uczestników i budowanego zaufania. Cieszymy się i doceniamy możliwość
uczestnictwa i zaangażowania w tę inicjatywę.
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