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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE NA RYNKU KAPITAŁOWYM W 2022 ROKU
Konferencja Izby Domów Maklerskich to coroczne spotkanie czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego
z udziałem inwestorów, spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, giełd i instytucji
rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych.

Najbliższa konferencja Izby Domów Maklerskich będzie poświęcona wyzwaniom, jakie stoją przed firmami inwestycyjnymi i bankami, regulatorem i nadzorcą, ustawodawcą i administracją rządową, przedsiębiorstwami i inwestorami,
giełdami i instytucjami rozliczeniowymi oraz pozostałymi uczestnikami rynku w związku z potrzebą dalszego rozwoju
rynku kapitałowego wobec przemian gospodarczych XXI wieku i wyzwań zrównoważonego rozwoju.
W najbliższych latach polska gospodarka stoi przed ogromnymi wyzwaniami. Konieczne będą wielkie inwestycje
w infrastrukturę, ochronę środowiska naturalnego, przebudowę systemu opieki zdrowotnej, transformację cyfrową,
zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Środki publiczne i kredyty bankowe nie
będą wystarczające. Rynek kapitałowy może pomóc w finansowaniu transformacji kluczowych sektorów gospodarki.
W dobie rosnących wyzwań ekologicznych i ograniczonych zasobów naturalnych, innowacyjny i równoważony rozwój
gospodarczy to gwarancja postępu cywilizacyjnego. Im silniejszy będzie polski rynek kapitałowy, tym skuteczniej
będzie mógł służyć rozwojowi gospodarczemu kraju i budowaniu zamożności obywateli.
Mocne wsparcie polityczne dla realizacji rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce jest teraz ważne
bardziej niż kiedykolwiek. Na szczeblu europejskim w centrum uwagi jest projekt Unii Rynków Kapitałowych, którego
celem jest zmniejszenie zależności przedsiębiorstw od kredytów bankowych i zwiększenie udziału instrumentów rynku
kapitałowego w finasowaniu gospodarki, analogicznie do systemu finansowego w USA. Może to mieć pozytywny wpływ
nie tylko na pobudzenie inwestycji, ale także na stabilność systemu finansowego i zmniejszenie ryzyka systemowego.
W ramach dyskusji panelowych konferencji omówione zostaną tematy dotyczące budowania krajowej bazy inwestorów
oraz zachęt dla krajowych przedsiębiorców do notowania swoich spółek na giełdzie. Nie zabraknie tematu dotyczącego
roli giełdy w Warszawie oraz wdrażania Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego jako narzędzia do pobudzania rozwoju
rynku kapitałowego. Konferencja poruszy także zagadnienia związane z praktycznymi aspektami raportowania ESG
i jego wpływem na wyceny oraz dostępem do finansowania dla emitentów. Zmiany trendów w komunikacji na rynku
kapitałowym, wykorzystanie mediów społecznościowych przez emitentów w przekazywaniu informacji do inwestorów
to kolejny panel zaplanowany w Bukowinie. W programie konferencji pojawi się także blok tematyczny dotyczący cyfrowej
transformacji biznesu, przemian technologicznych i ich wpływu na rynek kapitałowy oraz rozwój usług maklerskich.
Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w XXII Konferencji IDM!

