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WtWtWtWtorek, 12 maja 2015 r., godz. 13:orek, 12 maja 2015 r., godz. 13:orek, 12 maja 2015 r., godz. 13:orek, 12 maja 2015 r., godz. 13:45454545    ––––    16:16:16:16:45454545    

Wardyński i Wspólnicy, Al. Ujazdowskie 10, WarszawaWardyński i Wspólnicy, Al. Ujazdowskie 10, WarszawaWardyński i Wspólnicy, Al. Ujazdowskie 10, WarszawaWardyński i Wspólnicy, Al. Ujazdowskie 10, Warszawa    

(wejście od ul. Matejki 4)(wejście od ul. Matejki 4)(wejście od ul. Matejki 4)(wejście od ul. Matejki 4)    

    

Seminarium będzie poświęcone wybranym aspektom prawnym zabezpieczania interesów Seminarium będzie poświęcone wybranym aspektom prawnym zabezpieczania interesów Seminarium będzie poświęcone wybranym aspektom prawnym zabezpieczania interesów Seminarium będzie poświęcone wybranym aspektom prawnym zabezpieczania interesów uczestnuczestnuczestnuczestnikówikówikówików    
restrukturyzacji spółek zagrożonych upadłością.  restrukturyzacji spółek zagrożonych upadłością.  restrukturyzacji spółek zagrożonych upadłością.  restrukturyzacji spółek zagrożonych upadłością.      

Omawiane przykłady będą odnosić się do zdarzeń i transakcji, które miały miejsce w ostatnim czasie na Omawiane przykłady będą odnosić się do zdarzeń i transakcji, które miały miejsce w ostatnim czasie na Omawiane przykłady będą odnosić się do zdarzeń i transakcji, które miały miejsce w ostatnim czasie na Omawiane przykłady będą odnosić się do zdarzeń i transakcji, które miały miejsce w ostatnim czasie na 
rynku.rynku.rynku.rynku.    

 

PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM    
 
13:45 – 14:00  Rejestracja uczestników 
 
14:00 – 14:30  Ujemny kapitał własny („teUjemny kapitał własny („teUjemny kapitał własny („teUjemny kapitał własny („test bilansowy”) jako przesłanka ogłoszenia upadłości spółki st bilansowy”) jako przesłanka ogłoszenia upadłości spółki st bilansowy”) jako przesłanka ogłoszenia upadłości spółki st bilansowy”) jako przesłanka ogłoszenia upadłości spółki 

z o.o. lub akcyjnej. Perspektywa członka zarządu, wspólnika i wierzyciela. z o.o. lub akcyjnej. Perspektywa członka zarządu, wspólnika i wierzyciela. z o.o. lub akcyjnej. Perspektywa członka zarządu, wspólnika i wierzyciela. z o.o. lub akcyjnej. Perspektywa członka zarządu, wspólnika i wierzyciela. 
Rozwiązania służące wyprowadzeniu spółki z niewypłacalności polegającej na Rozwiązania służące wyprowadzeniu spółki z niewypłacalności polegającej na Rozwiązania służące wyprowadzeniu spółki z niewypłacalności polegającej na Rozwiązania służące wyprowadzeniu spółki z niewypłacalności polegającej na 
nadmiernym zadłużeniunadmiernym zadłużeniunadmiernym zadłużeniunadmiernym zadłużeniu 

 Konrad Grotowski, Wardyński i Wspólnicy  
 
14:30 – 15:00  Przelew wierzytelności na zabezpieczenie w praktyce restrukturyzacji zadłużenia spółekPrzelew wierzytelności na zabezpieczenie w praktyce restrukturyzacji zadłużenia spółekPrzelew wierzytelności na zabezpieczenie w praktyce restrukturyzacji zadłużenia spółekPrzelew wierzytelności na zabezpieczenie w praktyce restrukturyzacji zadłużenia spółek 

Marcin Smolarek, Wardyński i Wspólnicy 
 

15:00 – 15:15 Przerwa kawowa 
 

15:15 – 15:45  Przegląd śledczy jako elemePrzegląd śledczy jako elemePrzegląd śledczy jako elemePrzegląd śledczy jako element procesu restrukturyzacjint procesu restrukturyzacjint procesu restrukturyzacjint procesu restrukturyzacji    
   Dominika Stępińska-Duch, Wardyński i Wspólnicy; Marcin Klimczak, PwC 
 
15:45 – 16:15 Panel dyskusyjny: Restrukturyzacja spółek kapitałowych prowadzonych z udziałem Panel dyskusyjny: Restrukturyzacja spółek kapitałowych prowadzonych z udziałem Panel dyskusyjny: Restrukturyzacja spółek kapitałowych prowadzonych z udziałem Panel dyskusyjny: Restrukturyzacja spółek kapitałowych prowadzonych z udziałem 

licznych grup wierzycielilicznych grup wierzycielilicznych grup wierzycielilicznych grup wierzycieli 
Krzysztof Libiszewski, Wardyński i Wspólnicy 
Marcin Milewicz, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 
 

16:15 – 16:45  Pytania i odpowiedzi 
 
16:45   Zakończenie seminarium 

 
 
    

    

    


