UK Trade & Investment, Mazars, Bank Zachodni WBK oraz EBS serdecznie zapraszają na
śniadanie biznesowe:

Doing business in the UK
Czwartek, 3 grudnia 2015, godz. 9:00, Mazars, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W
SPOTKANIU?

Według Banku Światowego Wielka Brytania jest
najlepszym miejscem w Europie do prowadzenia
działalności gospodarczej. Będą o tym również
przekonywać eksperci różnych firm, działających
zarówno w Polsce jak i na wyspach. W trakcie
śniadania biznesowego omówią oni możliwości
rozwoju Państwa biznesu w Wielkiej Brytanii –
opowiedzą o specyfice rynku brytyjskiego oraz
podzielą się praktyczną wiedzą niezbędną przy
zakładaniu firmy w tym kraju. Zaprezentują także
case study – przykład polskiej firmy, która z
powodzeniem rozpoczęła działalność w Wielkiej
Brytanii.
Spotkanie jest bezpłatne i odbędzie się w języku
polskim oraz angielskim.

PROGRAM
9:00 – 9.30 : Rejestracja gości
9.30 – 9:40 : Powitanie i wprowadzenie
9:40 – 10:00 : Wielka Brytania – wprowadzenie.
Informacje na temat sektorów, lokalizacji dla
firmy oraz wsparcia UKTI.
10:00 – 10:20 : Podstawy prowadzenia
działalności w Wielkiej Brytanii
10:20 – 10:40 : Rozwiązania finansowe
wspierające biznes pomiędzy Polską i Wielką
Brytanią
10:40 – 11:00 : Przerwa
11:00 – 11:20 : UK Market Access Program oraz
praktyczna wiedza potrzebna przy zakładaniu
firmy w UK
11:20 – 11:40 – Case study
11.40 – 12:00 – Pytania i odpowiedzi

ZGŁOSZENIA
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 27 listopada 2015 r. na adres d.przekopowska@mazars.pl

JAK DO NAS TRAFIĆ?
Adres:
Mazars Audyt Sp. z o.o.
ul. Piękna 18, 8. piętro
00-549 Warszawa

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ŚNIADANIA BIZNESOWEGO (9:00-12:00)
9:00 – 9:30

Rejestracja gości

9:30 - 9:40

Powitanie i wprowadzenie

9:40 – 10:00

Informacje na temat Wielkiej Brytanii, sektorów działalności, lokalizacji dla firmy oraz możliwe
wsparcie ze strony UK Trade & Investment
Krzysztof Jedziniak - Investment Director, UK Trade & Investment
Karolina Szymanek – Investment Advisor, UK Trade & Investment

10:00 – 10:20

Podstawy prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii





Podmioty gospodarcze a księgowość
Finansowanie i inwestycje
Przepisy dotyczące zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych
Opodatkowanie

David James – Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego Biznesu, Mazars
10:20 – 10:40

Rozwiązania finansowe wspierające biznes pomiędzy Polską i Wielką Brytanią
Piotr Dylak – Dyrektor ds. Rozwoju Handlu Zagranicznego, Bank Zachodni WBK

10:40 – 11:00

Przerwa i poczęstunek

11:00 – 11:20

UK Market Access Program oraz praktyczna wiedza potrzebna przy zakładaniu firmy w UK – wykład w
języku angielskim
Martin Williams - Dyrektor Zarządzający, EBS

11:20 – 11:40

Case Study
Arkadiusz Kuich - Arrinera SA

11.40 – 12:00

Pytania i odpowiedzi, zakończenie spotkania

PRELEGENCI

Krzysztof Jedziniak, Investment Director, UK Trade & Investment
Krzysztof zarządza UKTI Inward Investment od 18 miesięcy. Razem z zespołem jest
odpowiedzialny za wspieranie firm z ośmiu rynków Europy środkowo-wschodniej w ich dążeniach
do otworzenia działalności w Wielkiej Brytanii. Dzięki wspólnym wysiłkom, zespół pomaga
obecnie prawie 300 przedsiębiorstwom. Zakres nieodpłatnych usług UKTI obejmuje wsparcie w
zakresie pozyskiwania informacji rynkowych, prawnych, podatkowych, administracyjnych,
zdobywanie kontaktów lub finansowania. Dzięki zaangażowaniu zespołu, 40 spółek otworzyło już
oddziały w Wielkiej Brytanii, wielu z pozostałych kandydatów z powodzeniem korzysta ze
wsparcia rządowego oraz uczestniczy w prestiżowych programach akceleracyjnych.
Na co dzień, Krzysztof jest menadżerem w A.T. Kearney – wiodącej firmie zajmującej się
doradztwem strategicznym. Liczne projekty w Polsce i zagranicą zapewniły Krzysztofowi bogate
doświadczenie funkcyjne i rynkowe. Specjalnością Krzysztofa jest doradztwo w obszarze spółek
energetycznych oraz instytucji rządowych. Krzysztof jest absolwentem Uniwersytetu
Jagiellońskiego na wydziale Fizyki.

Karolina Szymanek, Investment Advisor, UK Trade & Investment
Karolina jest członkiem zespołu UKTI Inward Investment odpowiedzialnym za cztery rynki:
Polskę, Węgry, Chorwację i Słowenię. Obecnie wspiera ponad 150 firm w ich dążeniach do
otworzenia działalności w Wielkiej Brytanii. W zakres nieodpłatnych usług oferowanych przez
UKTI Inward Investment wchodzi pomoc w pozyskiwaniu kontaktów i finansowania, wsparcie
merytoryczne, dostęp do informacji prawnych, administracyjnych oraz podatkowych. Dodatkowo,
innowacyjne firmy mogą liczyć na uczestnictwo w programie akceleracyjnym.
Karolina jest konsultantem w A.T. Kearney – wiodącej firmie zajmującej się doradztwem
strategicznym. Liczne projekty w wielu obszarach pozwoliły Karolinie zdobyć bogate
doświadczenie funkcyjne i rynkowe. Karolina jest absolwentką Uniwersytetu Bocconi na wydziale
Finansów oraz Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomicznego na wydziale Międzynarodowego
Zarządzania.

David James, Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego Biznesu, Mazars
David James jest absolwentem Uniwersytetu w Cambridge. Posiada uprawnienia biegłego
rewidenta w Polsce oraz w Anglii i Walii. Podczas 28 lat pracy w zawodzie David świadczył usługi
w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej, zajmował stanowiska w zarządach wielu firm oraz
doradzał blisko pięćdziesięciu spółkom przy zakładaniu działalności w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej. Był partnerem odpowiedzialnym za badanie sprawozdań finansowych ponad 100
spółek i grup przedsiębiorstw z wielu sektorów gospodarczych, zarówno spółek notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych, funduszy private equity, jak i firm rodzinnych. Przeprowadził
ponad 80 analiz due diligence, zajmował się finansowymi audytami śledczymi i świadczył usługi
doradcze w zakresie audytu wewnętrznego dla wielu klientów.
Pracował w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, na Słowacji i w Rosji. Biegle włada
ośmioma językami, posługuje się dwunastoma innymi.
W Mazars pomaga klientom sprostać wszelkim wyzwaniom biznesowym, dostarczając
rozwiązania odpowiadające na ich problemy z zakresu podatków, księgowości, audytu oraz
rozwoju i usprawniania biznesu.

Piotr Dylak, Dyrektor ds. Rozwoju Handlu Zagranicznego, Bank Zachodni WBK
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z finansami i bankowością związany od
2000 roku, pracował w obszarach ryzyka, zarządzania portfelem oraz finansowania handlu w
międzynarodowych instytucjach finansowych działających w Polsce. Odpowiadał również za
rozwój, obsługę operacyjną produktów oraz sprzedaż produktów finansowania handlu. Od 2013
roku zarządza Zespołem Handlu Zagranicznego w Banku Zachodnim WBK.

Martin Williams, Dyrektor Zarządzający, EBS
Martin Williams, z zawodu biegły księgowy, spędził większość swojego życia zawodowego
pracując z firmami zagranicznymi. W związku z bogatym doświadczeniem nabytym w pracy z
klientami z różnych sektorów, w roku 1991 Martin rozpoczął European Business Solutions (EBS),
firmę finansowo-księgową specjalizującą się w obsłudze firm zagranicznych w Wielkiej Brytanii.
Przez lata zarządzania EBS Martin, wraz z Uniwersytetem w Warwick oraz innymi organizacjami,
stworzył soft landingowy ‘UK Market Access Program’, oferując szeroki wachlarz dodatkowych
usług z zakresu założenia i prowadzenia firmy, badań rynku, marketingu, wyszukiwania
dystrybutorów, partnerów i klientów, wynajmu przestrzeni biurowych, rekrutacji pracowników czy
leasingu samochodów. Program ten działa we współpracy z rządem brytyjskim oraz ambasadami
brytyjskimi na całym świecie.
Martin jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants, zrzeszającego najwyższej
klasy finansistów i doradców biznesowych z ponad 160 krajów świata oraz częstym prelegentem
w zakresie zagadnień obsługi spółek na rynku brytyjskim.

