Sukces Capital Market Forum 2017 – konferencji organizowanej przez inwestorzy.tv

Globalne ryzyka, ekspansja polskich przedsiębiorstw, perspektywy dla rodzimej giełdy oraz
kryptowaluty. Druga edycja Capital Market Forum 2017 już za nami. Gośćmi inwestorzy.tv byli m.in.
Zbigniew Jakubas, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Multico, Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego
Funduszu Rozwoju, Michał Cieciórski, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie, Sławomir Banasiuk, Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w
Warszawie.

Capital Market Forum to miejsce nawiązywania międzynarodowych kontaktów i wymiany doświadczeń. Dzięki
współpracy z polskimi i zagranicznymi mediami, tegoroczne wystąpienia dostępne były w Internecie w
międzynarodowych serwisach informacyjnych. Udostępniliśmy Państwu również dwujęzyczną transmisję on-line.
Zaproszenie do udziału w Forum przyjęli przedstawiciele instytucji z Wielkiej Brytanii, goście z Singapuru oraz z
Niemiec. – podkreślał Tomasz Krawczyk, Wiceprezes Zarządu inwestorzy.tv. Zasięg konferencji zwiększyliśmy również
globalnie, na żywo oglądało nas kilkadziesiąt tysięcy widzów w Polsce i zagranicą – podsumował.
Uczestnikami kolejnej edycji Capital Market Forum, która odbyła się 30 listopada 2017 roku w budynku Giełdy
Papierów Wartościowych Warszawie, byli przedstawiciele Inwestorów, Emitentów, Domów Maklerskich, Towarzystw
Funduszy Inwestycyjnych, Firm Doradczych, Banków, Instytucji Infrastrukturalnych, Mediów Ekonomicznych, Agencji
PR/IR oraz Urzędów Państwowych związanych z polskim i globalnym rynkiem kapitałowym.
Tegoroczne tematy wystąpień dotyczyły globalnych ryzyk w kontekście przedsiębiorstw, najlepszych praktyk w
relacjach inwestorskich czy zyskującego na popularności tematu – kryptowalut.

- Zmiana, która następuje na rynku z systemem kryptowalut polega na tym, że jesteśmy wystawieni na działanie
różnych warunków zewnętrznych. One są nam narzucone. Natomiast jeśli chodzi o kryptowaluty, to czynnikiem
charakterystycznym jest możliwość wyboru – mówił Yasin Sebastian Qureshi, The Naga Group AG.
Zagadnieniem, nad którym zastanawiali się zaproszeni goście były także perspektywy dla polskiego rynku
kapitałowego i odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy jeszcze rynkiem wschodzącym czy już dojrzewającym.

- Czy GPW jest dojrzała? Trudno powiedzieć. Z punktu widzenia regionalnego – tak, z punktu widzenia trendów – nie
do końca – mówił prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Paździor z Politechniki Lubelskiej. - Miejmy nadzieję, że ta strategia,
która już jest w pracach, przyniesie odpowiedzi na najbardziej nurtujące nas pytanie i zaangażowanie Państwa, jako
instytucji, spowoduje, że za rok czy dwa będziemy mogli powiedzieć: mamy dojrzałą Giełdę Papierów Wartościowych
– dodał.
Przypadkiem, który był omawiany podczas spotkania, był także sukces CCC.

- Nam udało się z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest niewiedza. Nie wiedzieliśmy, że nie powinno się tak robić,
że nie powinno się konstruować śmiałych strategii i wizji, że mała firma z prowincjonalnego miasta może być
europejskim potentatem – mówił Piotr Nowjalis – Członek Rady Nadzorczej, CCC SA. - Drugim powodem była
paranoja biznesowa. Wymyślił to podobno prezes Intela – Andy Grove, który mówił, że tylko paranoicy przeżyją –
dodał.
Organizatorem Capital Market Forum byli inwestorzy.tv. Ta biznesowa telewizja internetowa rozpoczęła swoją
działalność w 2015 roku. W przeciągu czterech miesięcy od uruchomienia serwisu inwestorzy.tv zanotowali ponad 100
tysięcy wyświetleń na YouTube ze stałą dynamiką wzrostu liczby wyświetleń o około tysiąc dziennie. Obecnie to 1,3
milionów wyświetleń na YouTube i codzienna odwiedzalność w przedziale 2 do 65 tysięcy. Wynik powiększają także
wyświetlenia na Facebooku – jest ich ponad 450 tysięcy. Biorąc pod uwagę wąską i wyspecjalizowaną grupę
docelową, liczby te stanowią bardzo dobry wynik. Nagrania odbywają się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie, gdzie spółka uruchomiła Centrum Inwestora oraz posiada własne studio nagrań. Spółka jest również
organizatorem Gali Rekiny Biznesu oraz Capital Market Forum.
Konferencję Capital Market Forum oglądało na żywo kilkadziesiąt tysięcy użytkowników.
Inwestorem inwestorzy.tv jest PMPG Polskie Media. To spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i
nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost”
oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Bieżące informacje o
działalności Grupy Kapitałowej PMPG można znaleźć na stronie internetowej firmy (www.pmpg.pl), a także na jej
profilach
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