Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie 21 czerwca 2011 Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych organizujemy we współpracy z KOBiZE, Consus, Norton Rose, Ernst
& Young oraz Carbon Risk Management Partners. Seminarium „System aukcyjny w handlu
uprawnieniami do emisji”, które odbędzie się 14 września 2011 w Warszawie. W trakcie spotkania nasi
paneliści podzielą się swoją aktualną wiedzą oraz przedyskutują z uczestnikami wydarzenia
najbardziej aktualne kwestie związane z czekającymi nas zmianami.
Najważniejsze zagadnienia omawiane podczas seminarium:
- System handlu emisjami – dynamicznie zmieniająca się sytuacja formalna i prawna - perspektywa
Unijna i Polska
- Administracyjno-techniczne aspekty systemu aukcji w Polsce – obecne i przyszłe wyzwania
- Derogacje – wniosek Rządu RP, rozdział bezpłatnych uprawnień post 2013, KPI
- Aspekty prawne związane z posiadaniem uprawnień do emisji. Warianty postępowania w sytuacji
zakupu kradzionych uprawnień.
- Rynek handlu uprawnieniami do emisji CO2 w 2010. Prognoza 2011 – analizy, trendy, scenariusze,
potencjalne konsekwencje dla uczestników. System aukcyjny – post 2013, przewidywana metodologia
rozdziału alokacji uprawnień, inne sektory przemysłu.
- Bezpieczeństwo transakcji w handlu emisjami w PL i UE, stan obecny, trendy, a komfort
uczestników. Zarządzanie ryzykiem.
- Plan monitorowania, raportowanie i weryfikacja wielkości emisji
Seminarium poprowadzą:
- Sebastian Lizak, KOBIZE
- Maciej Wiśniewski, CONSUS
- Wojciech Piskorski, Carbon Risk Management Partners
- Stanisław Poręba, Ernst&Young
- Konrad Kosicki, Norton Rose
Korzyści płynące z udziału:
¾

Poznanie najważniejszych zmian, które weszły w związku z nową ustawą

¾

Możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania związane z wchodzącymi zmianami w
trakcie dyskusji z naszymi ekspertami

¾

Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami wydarzenia

Specjalnie dla uczestników seminarium zorganizowaliśmy business speed dating – stoliki
eksperckie. W trakcie seminarium oraz w trakcie przerw nasi eksperci będą do Państwa
dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.
Więcej szczegółów wydarzenia na stronie www.Powermeetings.pl
Serdecznie Zapraszam do rejestracji i dołączenia do grona uczestników spotkania!
Ze względu na charakter wydarzenia liczba miejsc jest ograniczona.
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