
Fundusz inwestycyjny a ASI - którą formę
działalności venture capital wybrać?

16 września 2019 / Warszawa, Hotel Bristol 

1395 zł netto do 16 września 

CEL 

W 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych, która jest wynikiem implementacji do prawa

krajowego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/61/UE. Jedną z kluczowych dla sektora innowacyjnego

zmian, wynikających z powyższej nowelizacji, jest wprowadzenie do prawa polskiego nowej kategorii podmiotów na rynku

venture capital, czyli Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI), podległej nadzorowi KNF.

Wprowadzenie kategorii ASI jest równoznaczne z poddaniem pod nadzór KNF dotychczas nieregulowanej działalności

funduszy VC/PE, prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego (w tym spółek kapitałowych oraz

osobowych), w tym także funduszy, które lokują aktywa pozyskane od inwestorów w przedsięwzięcia typu startup. Podjęcie

tej działalności wymaga obecnie uzyskania zezwolenia KNF lub – w przypadku funduszy o mniejszej kapitalizacji – wpisu do

rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez KNF.

Warsztat adresowany jest do wszystkich tych podmiotów, które zamierzają podjąć lub prowadzą działalność typu VC/PE, a

więc obejmującą inwestowanie aktywów pozyskanych od inwestorów, w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów i

zastanawiają się, jaka forma prowadzenia tej działalności będzie dla nich optymalna.

Podczas warsztatu omówione zostaną w szczególności:

▪ zasady doboru optymalnej struktury działalności funduszu, uwzględniając przy tym przepisy obowiązującego

ustawodawstwa (w tym w zakresie wspierania innowacyjności);

▪ szczegóły procedury rozpoczęcia działalności funduszu inwestycyjnego oraz alternatywnej spółki inwestycyjnej i jej

zarządzającego;

▪ obowiązujące regulacje w zakresie nadzoru nad działalnością funduszy inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi

spółkami inwestycyjnymi;

▪ sankcje w przypadku naruszenia ustawowych reguł w zakresie organizacji działalności;

▪ instytucje �nansowe jako instytucje obowiązane na podstawie ustawy AML, dokumentacja FATCA/CRS, dokumentacja

w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;

▪ bene�ty podatkowe.



PROGRAM 

Poniedziałek, 16 września

09:00
Rejestracja uczestników, poranna kawa

Ramowy plan godzinowy:

09.00-9.30 Rejestracja uczestników

09.30 Rozpoczęcie

9.30-10.45 Warsztaty

10.45-11.00 Przerwa na kawę

11.00-12.30 Warsztaty

12.30-13.30 Przerwa na lunch

13.30-16.00 Warsztaty

16.00 Zakończenie warsztatów

09:30
Warsztaty

I. Fundusz inwestycyjny a alternatywna spółka inwestycyjna

▪   Wprowadzenie

▪   Rys historyczny
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▪   Obowiązujące podstawy prawne regulacji dotyczącej działalności funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek

inwestycyjnych

II. Fundusz inwestycyjny

▪   Wprowadzenie (istota konstrukcji i podstawowe zasady działania)

▪   Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi

▪   Podjęcie działalności przez fundusz inwestycyjny

▪   Finansowanie działalności funduszu inwestycyjnego

▪   Odpowiedzialność za działania funduszu inwestycyjnego

▪   Likwidacja funduszu inwestycyjnego

III. Alternatywna spółka inwestycyjna i jej działalność

▪   Kryteria de�niujące działalność ASI

▪   Podział ASI i jej zarządzających

▪   Warunki podjęcia działalności w ramach ASI

▪   Przekształcenia w działalność ZASI

▪   Nadzór nad działalnością ASI (ZASI)

IV. Dokumentacja w funduszu inwestycyjnym/ASI – zmiany w prawie

▪  Instytucje �nansowe jako instytucje obowiązane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

i �nansowaniu terroryzmu (AML)

▪  Dokumentacja FATCA/CRS

▪  Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

V. Bene�ty podatkowe

▪   Exit bez podatku, czyli zwolnienie z CIT dedykowane dla zysków kapitałowych ASI

▪   Zwolnienie z VAT dla usług zarządzania ASI

▪   Ulga B+R, oraz Innovation Box jako narzędzia pozwalające na poprawę efektywności rozliczeń podatkowych

16:00
Zakończenie warsztatów i wręczenie certy�katów
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PRELEGENCI 

 

Agata Kowalska
Radca prawny, Partner zarządzający Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl) 

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, obsłudze prawnej inwestycji VC/PE oraz

w prawie spółek. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z ochroną

praw własności intelektualnej, e-commerce oraz danych osobowych. 

Jest ekspertem legislacyjnym oraz mediatorem w Izbie Gospodarki Elektronicznej.

Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi, ASI oraz spółkami, głównie z branży

nowych technologii. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, w

szczególności z zakresu prawa Internetu, ochrony własności intelektualnej, danych

osobowych oraz umów inwestycyjnych. Publikuje artykuły eksperckie. Zasiada w

radach nadzorczych spółek z branży nowych technologii (np. Salesmanago, Summa

Linguae Technologies). Sprawowała funkcje Wiceprezesa Zarządu, a następnie

Przewodniczącej Rady Nadzorczej Lechia Gdańsk SA. Obecnie jest arbitrem stałym

przy Izbie ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN.

 

Wojciech Chabasiewicz
Radca prawny, Partner zarządzający Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, zagadnieniach prawnych rynku

kapitałowego oraz prawie spółek;

Doradza w zakresie pozyskiwania środków na rynku kapitałowym, a w szczególności

publicznych i prywatnych emisji obligacji;

Reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych;

Uczestniczy w transakcjach fuzji i przejęć;

Doradza przy przekształceniach oraz procesach restrukturyzacyjnych i

upadłościowych;

Publikuje artykuły z zakresu prawa spółek, papierów wartościowych i rynku

kapitałowego;

Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, w szczególności z zakresu

stosowania MAR (obowiązki informacyjne spółek giełdowych) oraz obligacji;

Prowadzi bloga www.prawainwestora.pl 

Włada biegle językiem angielskim
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KONTAKT 

Opiekun merytoryczny

 

Aldona Mlonek
Project Manager

 48223339830 

a.mlonek@pb.pl

MIEJSCE 

Hotel Bristol

Krakowskie Przedmieście 42/44 

Warszawa 

Partner Merytoryczny
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Cena
Fundusz inwestycyjny a ASI - którą formę działalności venture capital wybrać?
16 września 2019, Warszawa

1395 zł netto od 2019-09-16 do 2019-09-16

 Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca

 

 

 

 

 

 

Imię

Nazwisko
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pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Dane do faktury

 

 

 

 

 

 

�rma 

osoba �zyczna 

Państwo

NIP

Nazwa/Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica i numer

Kod pocztowy

Akceptuję regulamin 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących: produktów i usług tej spółki 

Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Bonnier Business (Polska) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego: produktów i usług tej spółki 

Oświadczam, że posiadam stosowne upoważnienie do zgłoszenia wszystkich wskazanych przeze mnie uczestników konferencji. Jednocześnie oświadczam, że podane dane są

prawdziwe.  

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych

będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W

naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać

Pani/a dane osobowe 1) na potrzeby realizacji i wzięcia udziału w Konferencji, 2) by dokonywać rozliczeń z niej wynikających, 3) prowadzić nasze działania marketingowe i kampanie

reklamowe naszych produktów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania będzie: 1) umowa, którą zawrzemy z Panią/em, 2) art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 3) zgody

marketingowe, które ewentualnie Pani/Pan zaznaczy, oraz 4) nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to

będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na

podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej,

urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, chyba że na podstawie obowiązujących przepisów konieczne to będzie po zakończeniu umowy. Ma

Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego („Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych”). Podanie danych osobowych warunkuje zawarcie z nami umowy. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość jej zawarcia. Pani/Pana dane osobowe mogą

być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie pro�lowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych,

statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.  

 Pieczątka i podpis
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Podaj e‑maile i telefony osób, które będą uczestniczyć w konferencji. Zgłoszone przez Ciebie osoby otrzymają od nas e‑mail

z prośbą o potwierdzenie swoich danych, akceptację regulaminu oraz wyrażenie stosownych zgód. Potwierdzenie danych

przez te osoby oraz akceptacja regulaminu są niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.

Podane dane kontaktowe będą nam służyć także do przekazania informacji o ewentualnych zmianach czy przesłania

materiałów szkoleniowych z wydarzenia. 

1. Dane uczestnika

 

 

 

 

 

 

2. Dane uczestnika
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Regulamin uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, szkoleniach płatnych
organizowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o.

1. Organizatorem warsztatów/konferencji/szkoleń płatnych („Wydarzenia”) jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisana do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000024847, NIP: 113-01-55-210, wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000,00 PLN („Organizator”).

2. Wynagrodzenie należne Organizatorowi za udział jednej osoby w Wydarzeniu („Cena netto”) określane są każdorazowo na dedykowanej stronie Wydarzenia („Strona Wydarzenia”) w

informacjach ogólnych dotyczących Wydarzenia lub innej sekcji wg wyboru Organizatora. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. Wszelkie inne koszty

niewskazane przez Organizatora (np. koszty przejazdu, zakwaterowania) uczestnik Wydarzenia pokrywa we własnym zakresie.

3. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora wskazany każdorazowo na Stronie Wydarzenia z uwzględnieniem informacji wskazanych przez Organizatora na fakturze

pro forma lub na fakturze VAT.

4. Przesłanie do Organizatora faxem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego („Zgłoszenie”) jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem

przez podmiot wskazany w Zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora usługi szkoleniowej. Na podstawie Zgłoszenia

Organizator wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu fakturę pro forma.

5. Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę �zyczną działającą w imieniu i na rzecz innych osób, osoba zgłaszająca zobowiązana jest w trakcie dokonywania

Zgłoszenia do potwierdzenia stosownego upoważnienia. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zgłoszenia.

6. Osoba dokonująca Zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji procedury Zgłoszenia. Szczegółowe warunki Zgłoszenia, sposób postępowania w

trakcie i po dokonaniu Zgłoszenia oraz zakres wymaganych oświadczeń osoby zgłaszającej oraz osób zgłaszanych Organizator określa w interaktywnym formularzu Zgłoszenia

zamieszczonym na Stronie Wydarzenia.

7. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl.

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu nie później niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający zostanie

obciążony opłatą w wysokości stanowiącej równowartość 20% Ceny netto.

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie krótszym niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający

zostanie obciążony pełną Ceną netto.

10. Nieodwołanie Zgłoszenia lub niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalnia podmiotu zgłaszającego z obowiązku zapłaty Ceny.

11. Niedokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie wskazanym w pkt 6 powyżej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu.

12. Organizator dopuszcza by zamiast zgłoszonej osoby wskazanej w Zgłoszeniu w Wydarzeniu wzięła udział inna osoba wskazana przez podmiot zgłaszający. O zmianie podmiot zgłaszający

informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia

Wydarzenia.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie prowadzącego lub zmiany lokalizacji

Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia.

14. W przypadku odwołania Wydarzenia uiszczona Cena lub jej część zostaną zwrócone lub – za zgodą podmiotu zgłaszającego– przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa w innym

Wydarzeniu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia. W przypadku braku akceptacji nowej daty wydarzenia, uczestnik, który opłacił uczestnictwo, otrzyma 100% zwrot

ceny udziału w wydarzeni

16. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniem („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku

z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.

17. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w ust. 15

powyżej.

18. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia - w celu informacyjnym - za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Organizator

może zamieści utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym

danych osobowych.

19. Dokonanie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu przez osobę zgłaszającą lub podmiot w imieniu którego osoba

zgłaszająca działa.

20. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Szczegółowe dane Organizatora: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, e-mail: rodo@bonnier.pl.

Organizator posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Dane osobowe

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób

�zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji

Wydarzenia.

21. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu, dokonania niezbędnych rozliczeń, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego

dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody.

22. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach z nich wynikających. Jeśli to będzie konieczne do wykonywania usług, dane osobowe uczestników

Wydarzenia będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) pracownikom lub współpracownikom Organizatora na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom,

którym Organizator zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z grupy kapitałowej Organizatora, urzędom skarbowym. Dane

osobowe uczestników Wydarzenia przetwarzane będą do zakończenia Wydarzenia, w celach marketingowych - do momentu cofnięcia zgody, dla celów rozliczeniowych – zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie pro�lowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej oferty produktów i usług

Organizatora. Uczestnik Wydarzenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Podanie danych w zakresie wskazanym w trakcie procedury rejestracji na Wydarzenie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu.

23. Organizator zastrzega, że w trakcie dokonywania Zgłoszenia osoba zgłaszająca może zostać poproszona o wyrażenie odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach

marketingowych własnych produktów lub usług Organizatora (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej), jak również o wyrażenie zgody na udostępnienie danych

osobowych zaufanym partnerom Organizatora, z którymi Organizator współpracuje, w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług tych partnerów (w formie komunikacji

elektronicznej lub telefonicznej). Powyższa zgoda obejmować będzie wyłącznie partnerów Organizatora współpracujących z Organizatorem w zakresie danego Wydarzenia, z którymi

Organizator do dnia rozpoczęcia Wydarzenia zawrze umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Lista partnerów, których dotyczy ewentualna zgoda na przetwarzanie

danych osobowych zamieszczona jest i aktualizowana do dnia rozpoczęcia Wydarzenia na Stronie Wydarzenia. Na żądanie osoby, która wyrazi zgodę, o której mowa powyżej,

Organizator przekaże pisemną informację wskazującą zaufanych partnerów których dotyczy wyrażona zgoda.

24. W przypadku udzielenia zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. O wycofaniu udzielonej zgody osoba której dane dotyczą informuje

Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl. W przypadku gdy udzielona zgoda wycofywana jest po dacie zakończenia

Wydarzenia, osoba której dane dotyczą wskazuje Wydarzenie przy okazji którego zgoda (zgody) zostały udzielone. Powyższe umożliwi Organizatorowi podjęcie czynności zgodnie z

zakresem żądania.

25. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują

od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.

Fundusz inwestycyjny a ASI - którą formę działalności
venture capital wybrać?

(174) 22 333 97 77   konferencje@pb.pl  


	Fundusz inwestycyjny a ASI - którą formę działalności venture capital wybrać?
	16 września 2019
              
 / Warszawa, Hotel Bristol
	CEL
	PROGRAM
	Rejestracja uczestników, poranna kawa
	Warsztaty
	Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

	PRELEGENCI
	Agata Kowalska
	Radca prawny, Partner zarządzający
                            Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)

	Wojciech Chabasiewicz
	Radca prawny, Partner zarządzający
                            Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy


	KONTAKT
	Opiekun merytoryczny
	Aldona Mlonek


	MIEJSCE
	Hotel Bristol

	Cena
	Osoba zgłaszająca
	Dane do faktury
	1. Dane uczestnika
	2. Dane uczestnika

	Regulamin uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, szkoleniach płatnych organizowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o.


