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Kongresy UP forum určují směr
Nová společnost, nové kongresy, nové příležitosti pro setkávání a vztahy
UP forum s.r.o. je novou společností, ale s lidmi s bohatými nejen organizačními zkušenostmi. UP symbolizuje
pohyb vzhůru, rozvoj, dynamiku, nové myšlenky.
Cyklus stejnojmenných konferencí a kongresů UP forum nabízí nový pohled na akce tohoto druhu. Především jde
o trvalý kontinuální proces. Žádné jednorázové akce, které odezní a zmizí.
Dáváme prostor jak odborníkům s komplexnějším pohledem, tak praktikům, kteří přesně vědí, jak to „tam dole“
doopravdy chodí. V dnešním provázaném světě je nutné znát široké geopolitické souvislosti a světové trendy
a jejich dopady na praktický život. Stejně tak sledovat a hodnotit globální procesy optikou praxe. Nosná témata
kongresů UP forum se budou pravidelně obměňovat a aktualizovat. Co nabízíme v nejbližší době?
Kdy: 2. a 3. prosince 2016
Kde: 27. patro nejvyšší budovy v Praze s unikátním výhledem, Erbia Congress Centrum Praha-Pankrác
Pro koho: Investoři, investiční specialisté, finanční poradci, majitelé společností, podnikatelé, zástupci
profesních a dalších asociací a sdružení, zaměstnanci finančních a dozorových institucí, akademická obec.
Hlavní investiční téma: Energetika
Doplňková témata a workshopy: Kapitálové trhy, hodnota v době záporných sazeb, zajištění převodu majetku
a svěřenská správa

+ originální koncept kongresu
+ informace v souvislostech
+ reprezentativní prostory

+ dva dny informací, networkingu
a obsahové kontinuity
+ nezávislost a nestrannost
+ vysoká odbornost
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Podrobné představení kongresu
Kongres se uskuteční 2. a 3. prosince 2016 v Erbia Congress Centru v 27. patře nejvyšší budovy v Praze
– City Tower v Praze-Pankráci. Zaměřujeme jej na geopolitický kontext investic, zejména na oblast energetiky
s praktickým dopadem pro investiční a finanční společnosti, zkušené soukromé investory i odbornou veřejnost.
Ukážeme, že pro smysluplné investování je nutné znát nejen nástroje finanční analýzy, ale i celosvětový kontext
včetně politické situace a trendů vývoje.
Jedním z hlavních témat jsou investiční příležitosti v energetice. Existuje několik více či méně silných směrů
– ropa, plyn, uhlí, obnovitelné zdroje, kterým nejen jednotlivé státy a státní útvary, ale i soukromé společnosti
přikládají různou váhu. Není pochyb, že směrem, kterým se vydala EU je elektřina, ideálně z obnovitelných
zdrojů. Energetické společnosti se tak dostávají pod významný tlak, kdy musí měnit celou strukturu výroby
a nahrazovat centrální zdroje zdroji decentralizovanými, které sice nevlastní, ale pomáhají je budovat
a financovat. Jedním z konkrétních přesahů kongresu je diskuse o této nové situaci a jak změní např. uvažování
hypotečních bank – zahrne ve spolupráci s energetickými společnostmi do hypotéky i financování energetických
zdrojů? Má ropa či její přeprava perspektivu? A co totéž z hlediska plynu, až už stlačeného nebo zkapalněného?
Otázek je samozřejmě daleko víc.

Průběh kongresu
Páteční program věnujeme v dopolední části světové geopolitice a odpoledne se budeme věnovat
konkrétním investičním oblastem, příležitostem a trendům, které splňují dopolední pohled.
Sobotní program bude zaměřen na Evropu a ČR. Dopoledne opět podrobný rozbor včetně energetické
bezpečnosti, politické situace a stability, možností a trendů. Odpoledne se dostaneme ke aktuálním
příležitostem a trendům v České republice a střední Evropě.
Příloha: Odkaz na rozhovor o připravovaném kongresu
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