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Vážená paní, vážený pane,
společnost EY a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj Vás srdečně zve
na konferenci na téma: Udržitelný rozvoj aneb co by měly společnosti vědět:
poslední trendy, rizika a možná řešení.
Konference se uskuteční dne 16. května 2019 od 9:00 hodin (registrace začíná
v 8:30 hodin) ve Florentinu, budova D, Na Florenci 2116/15, 110 00,
Praha 1  Nové Město.
PROGRAM:
8:30  9:00
Registrace
9:00  9:15
Přivítání a úvodní slovo
Alice Machová, Partnerka EY, Climate Change and Sustainability Services
Ing. Peter J. Kalaš, Víceprezident, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
9:15  10:00
Udržitelný rozvoj  trendy, rizika a jejich možná řešení (Nefinanční reporting,
poradenství v oblasti dodavatelského řetězce a cirkulární ekonomika, klimatická
změna a energie)
Richard Betts, EY CESA Climate Change and Sustainability Services Leader
10:00  10:30
Dobrovolné přístupy podniků k dosažení udržitelného rozvoje
Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph. D., Česká zemědělská univerzita Praha
10:30  10:45
Přestávka
10:45  11:45
ESG reporting a seznámení se s "ESG Disclosure Handbook"
Andy Beanland, Manažer  Redefining Value, World Business Council for
Sustainable Development
11:45  12:30
Byznysová udržitelnost společnosti ADLER
Radek Veselý, Chief Executive Officer společnosti ADLER
12:30  12:45
Diskuze  prostor pro dotazy

Těšíme se na setkání s Vámi!
Tým EY

Detaily:
KDY: 16. května 2019 v 9:00 hodin
KDE: EY, Florentinum, budova D
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1  Nové Město
RSVP:
Pro závazné přihlášení
vyplňte registrační formulář
ZDE nejpozději do pátku 10. května
2019.
Přidejte si událost do kalendáře.
Vzhledem k tomu, že budou mezi
speakery i zahraniční hosté, bude
program probíhat částečně v
českém a částečně v anglickém
jazyce.
Účast na konferenci je ZDARMA.
V případě dotazů kontaktujte,
prosím, Kateřinu Kalousovou.

Sledujte nás na
sociálních sítích
Join us on Facebook
Visit us on LinkedIn
Follow us on Twitter
Watch us on YouTube
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Důležité upozornění týkající se obchodních sdělení:
Pokud si nepřejete, aby Vám společnost EY zasílala jakákoli reklamní a propagační obchodní sdělení, klikněte na níže uvedený link. Vaše emailová adresa bude okamžitě
odstraněna z našeho centrálního seznamu pro zasílání obchodních sdělení, a jakmile budou provedeny nezbytné úpravy v našem systému pro zasílání obchodních sdělení, budou
v eškerá obchodní sdělení od EY označená jako reklamní či propagační automaticky blokována.

Klikněte zde, pokud si nepřejete dostávat od společnosti EY žádná obchodní sdělení.

