
 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  
oraz  

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
zapraszają na bezpłatne seminarium szkoleniowo-informacyjne pn.: 

 

NNeewwCCoonnnneecctt  &&  VVeennttuurree  CCaappiittaall  
IINNWWEESSTTYYCCJJEE  WW  IINNNNOOWWAACCYYJJNNEE  PPRRZZEEDDSSIIĘĘBBIIOORRSSTTWWAA  

 
Seminarium organizowane w ramach projektu systemowego współfinansowanego z EFS: 

„Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja Dolnośląskiego Systemu Innowacji” 
 
 

15 marca 2011 roku 
Hotel Mercury, Pl. Dominikaoski 1, Wrocław 

 
 
 

PROGRAM SEMINARIUM 
 

09:00 – 09:15 Rejestracja uczestników 

09:15 – 10:45 

  

RRyynneekk  NNeewwCCoonnnneecctt  --  cchhaarraakktteerryyssttyykkaa,,  ssttrruukkttuurraa   
 cechy, definicje 
 zalety i obawy związane z emisją 
 inne źródła kapitału 
 statystyki 

 

DDeebbiiuutt  nnaa  NNeewwCCoonnnneecctt  --  eettaappyy  pprroocceessuu   
 określenie celów 
 etapy wprowadzania do ASO 
 warunki dopuszczenia akcji 
 notowania 

 

 

Ekspert: Grzegorz Jajuga 
 
 

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa 

11:00 – 12:30 

 

AAuuttoorryyzzoowwaannyy  ddoorraaddccaa  --  rroollaa  pprrzzeedd  ii  ppoo  ddeebbiiuucciiee  
 doradca prawny 
 audytor - biegły rewident 
 dom maklerski 
 doradca w zakresie relacji inwestorskich i PR 

 

DDookkuummeenntt  iinnwweessttyyccyyjjnnyy    
 funkcje oraz podstawa prawna 
 zawartośd informacyjna 
 publikacja 

 

Ekspert: Grzegorz Jajuga 
 
 

12:30 – 13:15 Przerwa obiadowa 



 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

13:15 – 14:00 

 

OObboowwiiąązzkkii  iinnffoorrmmaaccyyjjnnee  nnaa  NNeewwCCoonnnneecctt  
 rodzaje raportów 
 zakres raportów bieżących 
 rodzaje raportów okresowych 
 zakres raportów półrocznych 
 zakres raportów rocznych 
 terminy przekazywania 
 zasady przekazywania raportów 
 ład korporacyjny 

 

Ekspert: Grzegorz Jajuga 
 

14:00 – 14:10 Przerwa kawowa 

 
14:10 – 15:30 

 

 

IInnwweessttoorr  VVeennttuurree  CCaappiittaall  ((VVCC))  bbeezz  ttaajjeemmnniicc  
 zanim skontaktuję się z funduszem Venture Capital 
 pierwszy kontakt z inwestorem Venture Capital 
 proces inwestycyjny funduszu Venture Capital 
 najczęściej zadawane pytania przez inwestora Venture Capital 
 najczęściej popełniane błędy przez przedsiębiorców w kontaktach z 
     inwestorami Venture Capital 
 praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców 

 

Ekspert: Magdalena Mała  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

„Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja Dolnośląskiego Systemu Innowacji” 
Seminarium organizowane w ramach projektu systemowego  
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
http://www.innowacje.dolnyslask.pl 

 
 
 
 

WYKONAWCA SEMINARIUM: 
 
 
 
 

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 
 

UL. SZCZAWIEŃSKA 2 
58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ 

WWW.DARR.PL  
 
 

 


