zapraszają na

II SEMINARIUM RESTRUKTURYZACYJNE
Czwartek,
Czwartek, 29 maja 2014
2014 r., godz. 13.
13.00 – 16.15
Wardyński i Wspólnicy, Al. Ujazdowskie 10, Warszawa
(wejście od ul. Matejki 4)

Seminarium będzie poświęcone wybranym aspektom prawnym zabezpieczania interesów wierzycieli podczas
restrukturyzacji spółek zagrożonych upadłością.
Omawiane przykłady będą odnosić się do zdarzeń i transakcji, które miały miejsce w ostatnim czasie na
rynku.
W trakcie seminarium odpowiemy między innymi na pytania:








Jak można wykorzystać cesję wierzytelności przy restrukturyzowaniu zadłużonych spółek?
Czy można pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej (majątkowej) wspólnika, który poprzez swój
wpływ na zarząd zadłużonej spółki zależnej doprowadził do zwłoki w złożeniu wniosku o ogłoszenie
upadłości, a w konsekwencji do pokrzywdzenia jej wierzycieli?
Czy wierzyciel może skutecznie dochodzić zaspokojenia na drodze postępowania karnego?
Jakie są kluczowe przesłanki powodzenia w procesach naprawczych?
W jaki sposób bank może wspomóc proces restrukturyzacji dłużnika?
Jaki jest obecny stan prac nad nowelizacją polskiego prawa upadłościowego?

W trakcie panelu dyskusyjnego zaproszeni goście – przedstawiciele restrukturyzowanych spółek
i zaangażowanych w restrukturyzację banków:



podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z wdrożeniem planów sanacyjnych,
ocenią skuteczność narzędzi stosowanych w trakcie restrukturyzacji.

Do udziału w seminarium zapraszamy osoby, które reprezentują:






kredytodawców i inne podmioty finansujące,
podmioty inwestujące w spółki wymagające restrukturyzacji zadłużenia (fundusze private equity
i venture capital),
podmioty posiadające duże wierzytelności wobec kontrahentów zagrożonych upadłością,
podmioty ubezpieczające transakcje (firmy ubezpieczeniowe),
przedstawicieli spółek, które wymagają restrukturyzacji zadłużenia.

Wydarzeniu patronują
patronują:

WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w seminarium jest bezpłatny. Zaproszenie skierowane jest do wybranego grona osób. Liczba miejsc
jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
RSVP do dnia 26 maja 2014 r.
Joanna Mierzwińska, e-mail: joanna.mierzwinska@wardynski.com.pl, tel.: 22 437 82 00

PROGRAM
13:00 – 13:05

Powitanie

Michał
Barłowski,
Wardyński i Wspólnicy
13:05 – 13:30

Krzysztof

Libiszewski,

Konrad

Grotowski,

Uwagi na temat nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego – prawo
restrukturyzacyjne

Michał Barłowski, Wardyński i Wspólnicy
13:30 – 13:55

Cesja
wierzytelności
jako
jeden
z
instrumentów
przy restrukturyzacji zadłużenia – analiza przypadku

wykorzystywanych

Krzysztof Wojdyło, Wardyński i Wspólnicy
13:55 – 14:10

Przerwa kawowa

14:10 – 14:35

Poszukiwanie podstaw dla odpowiedzialności wspólnika za szkodę wierzyciela
wynikłą z niezłożenia (bądź nieterminowego złożenia) przez spółkę zależną wniosku
o ogłoszenie upadłości

Konrad Grotowski, Wardyński i Wspólnicy
14:35 – 15:00

Wykorzystanie instytucji prawa
od nieuczciwych dłużników

karnego
karnego

w

dochodzeniu

wierzytelności

Janusz Tomczak, Adam Studziński, Wardyński i Wspólnicy
15:00 – 15:15

Przerwa kawowa

15:15 – 16:00

Panel dyskusyjny: Wdrażanie programów restrukturyzacyjnych przewidujących
udział wierzycieli w strukturach korporacyjnych dłużnika – wnioski z perspektywy
ostatnich lat trwania procesów restrukturyzacyjnych
Moderator: Krzysztof Libiszewski, Wardyński i Wspólnicy
Zaproszeni goście:

Jacek Baranek, ING Bank Śląski S.A.
Maciej Duda, PKM Duda S.A.
Mariusz Piskorski, Ipopema Securities S.A.
Leszek Walczyk, Odlewnie Polskie S.A.
16:00 – 16:15

Pytania i odpowiedzi

16:15

Zakończenie seminarium

Po zakończeniu seminarium zapraszamy uczestników na lampkę wina.
Seminarium będzie okazją do zdobycia punktów koniecznych do wykazania realizacji obowiązku udziału
w szkoleniach zawodowych przez radców prawnych i adwokatów. Zaświadczenie zostanie wystawione po
wydarzeniu na prośbę uczestnika.

PRELEGENC
PRELEGENCI
Michał Barłowski,
Barłowski radca prawny. Od 2005 r. kieruje praktyką prawa upadłościowego
i restrukturyzacji. W latach 2005-2009 prowadził pierwszą w Polsce transgraniczną upadłość
polskiej spółki na podstawie rozporządzenia WE 1346/2000 (zakończoną wykreśleniem
polskiej spółki z rejestru). W 2009 r. doradzał przy jednym z pierwszych połączeń
transgranicznych przeprowadzonych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Brał udział przy skutecznym przeprowadzeniu postępowania naprawczego polskiego
przedsiębiorcy na gruncie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. W 2012 r. stawał przed
Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie insolwencyjnej. W 2012 r. był członkiem grupy ekspertów Komisji
Europejskiej przy zmianie rozporządzenia 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. Na
początku 2013 r. został członkiem International Insolvency Institute.

Konrad Grotowski,
Grotowski radca prawny, partner kancelarii, członek praktyki prawa upadłościowego
i restrukturyzacji. Specjalizuje się w procesach sądowych związanych z dochodzeniem
wierzytelności oraz w postępowaniach upadłościowych. Reprezentował klientów
w skomplikowanych sporach o wartości setek milionów euro, w tym w postępowaniach,
których celem było przeciwdziałanie transakcjom mającym na celu wyprowadzanie aktywów
ze spółek zagrożonych upadłością. Ma również doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji
połączeń i przejęć spółek. Od 2014 r. jest moderatorem Restructuring & Insolvency Group,
która działa w ramach organizacji World Services Group i zrzesza prawników z kancelarii z 22 krajów.

Krzysztof Libiszewski,
Libiszewski radca prawny, wspólnik kancelarii odpowiedzialny za praktyki prawa
korporacyjnego, kontraktów handlowych i restrukturyzacji spółek. Ma bogate doświadczenie
we wszystkich rodzajach fuzji, przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. Uczestniczył w wielu
skomplikowanych transakcjach krajowych i międzynarodowych obejmujących rozporządzanie
udziałami i majątkiem, restrukturyzację majątku i przekształcenia spółek handlowych.
Doradzał m.in. Skarbowi Państwa w zakresie restrukturyzacji największych polskich stoczni.
Prowadził w imieniu wierzycieli i akcjonariuszy procesy restrukturyzacyjne spółek giełdowych
obejmujące konwersje wierzytelności na kapitał.

Krzysztof Wojdyło,
Wojdyło adwokat, członek praktyki postępowań regulacyjnych oraz praktyki usług
płatniczych. Zajmuje się regulacjami dotyczącymi elektronicznych instrumentów płatniczych,
obrotu wierzytelnościami i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Uczestniczy w dużych
i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego. Jest autorem
lub współautorem publikacji dotyczących między innymi prawa bankowego, sekurytyzacji
i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Publikuje m.in. w „Monitorze Prawa Bankowego”.
Wielokrotnie występował jako wykładowca na konferencjach oraz seminariach, w tym
w ramach konferencji International Bar Association. Prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli instytucji
finansowych.

Janusz Tomczak,
Tomczak adwokat, partner kancelarii, jest odpowiedzialny za praktykę karną, zajmuje
się także praktyką postępowań sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje polskich
i zagranicznych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w postępowaniach karnych,
karnych gospodarczych i cywilnych. Bierze udział w postępowaniach mających na celu
wyeliminowanie albo ograniczenie negatywnych konsekwencji przestępstw gospodarczych.
Doradza również w zakresie mechanizmów pozwalających zapobiegać nieprawidłowościom
i nadużyciom w działalności gospodarczej (compliance programmes). Ocenia ryzyko odpowiedzialności
karnej wynikające ze zdarzeń gospodarczych, np. przyjmowanie/dawanie „prowizji” za udzielanie
zleceń/kontraktów (m.in. prywatna korupcja).

Adam Studziński adwokat, doradca podatkowy w praktyce postępowań sądowych
i arbitrażowych. Jest też odpowiedzialny za praktykę dochodzenia trudnych wierzytelności. Ma
wieloletnie doświadczenie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym,
sądami administracyjnymi, organami ścigania, organami podatkowymi oraz Trybunałem
Konstytucyjnym. Uczestniczy po stronie wierzycieli w sprawach cywilnych i karnych, w których
zachodzi potrzeba zwalczania skutków działań nieuczciwych dłużników. Jest autorem licznych
publikacji – w szczególności z zakresu prawa podatkowego, prawa karnego i dochodzenia wierzytelności od
nieuczciwych dłużników.

O KANCELARII
KANCELARII WARDYŃSKI I WSPÓLNICY
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jedną z największych niezależnych polskich firm prawniczych. Biura
kancelarii znajdują się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie oraz Brukseli.
Specjalizujemy się m.in. w następujących dziedzinach: arbitraż, bankowość i finansowanie projektów, fuzje
i przejęcia, nieruchomości, obsługa korporacyjna firm, podatki i spory podatkowe, prawo konkurencji, prawo
Unii Europejskiej, prawo farmaceutyczne, prawo morskie, prawo ochrony środowiska, prawo pracy, projekty
infrastrukturalne oraz PPP, rozwiązywanie sporów, doradztwo dla sektora energetycznego, rynki kapitałowe,
technologie, media i telekomunikacja, ubezpieczenia, upadłości i restrukturyzacja zadłużenia, własność
intelektualna i zamówienia publiczne.
Kancelaria jest wydawcą Portalu Procesowego prezentującego aktualności i analizy z tematyki postępowań
sądowych, arbitrażowych i administracyjnych, oraz Portalu Transakcyjnego opisującego prawne aspekty
transakcji fuzji i przejęć na polskim rynku. Oba portale są dostępne w wersji polskiej i angielskiej.
Kancelaria jest też wydawcą aplikacji Wardyński+,
Wardyński+ pierwszej polskojęzycznej aplikacji o tematyce prawnej na
iPada i Androida. Aplikację można pobrać nieodpłatnie w App Store i Google Play.

www.wardynski.com.pl
www.PortalProcesowy.pl
www.PortalTransakcyjny.pl
Wardyński+

