Murska Sobota, 4.6.2014
V sodelovanju s Pravno službo GZS vas vabimo na seminar

PO NOVEM UPNIKI NA BOLJŠEM
ki bo 24. junija 2014, od 9. – 12.00 ure,
na PGZ (Klub PAC), Lendavska 5a//V v Murski Soboti
Decembra 2013 je bila sprejeta najnovejša sprememba insolvenčne zakonodaje – ZFPPIPP-F,
ki skupaj z novelo ZFPPIPP-E prinaša številne spremembe in koristi za upnike v stečajnih
postopkih ter nove instrumente za učinkovito prestrukturiranje podjetij. S tem se v
insolvenčne postopke vnaša večja fleksibilnost in hkrati več možnosti za dejansko
prestrukturiranje podjetij.
NAMEN SEMINARJA
Kako iz prestrukturiranja narediti uspešno zgodbo? Pridite in preverite kakšen je pravni okvir,
ki ga bodo morala podjetja po novem napolniti z vsebino in idejami za boljše poslovanje in
bodoče uspehe. Na seminarju vam bomo pokazali nekaj aktualnih primerov, ki že uporabljajo
tudi nove instrumente. Spoznali boste namen in cilje novih rešitev, predvsem pa vam bomo
vsebinsko predstavili možnosti za prestrukturiranje podjetij ter morebitne posledice, ki jih
zakon prinaša tako za upnike kot za dolžnike.
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN
Direktorjem MSP, finančnikom, računovodjem, upnikom in dolžnikom, svetovalcem,
pravnikom in vsem, ki se srečujejo in ukvarjajo z insolvenčnimi postopki v praksi.
PROGRAM SEMINARJA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Insolventnost – nove izpodbojne domneve in njihov učinek
Preventivno prisilno prestrukturiranje
Prisilna poravnava na predlog upnikov
Prisilna poravnava za srednja in velika podjetja
Izločitev zdravega jedra
Kaj omogoča poenostavljena prisilna poravnava za upnike
Pravila finančnega poslovanja in odgovornost poslovodstva – zakaj je to za upnike
pomembno
Kdaj obstaja možnost zamenjave poslovodstva družbe
Novosti v zvezi s stečajnimi postopki
Povečane pristojnosti in pravice upniškega odbora v razmerju do dolžnikov in upraviteljev
Kako bodo spremenjena pravila za upravitelje vplivala na upnike

PREDAVATELJ
Igor Knez, univ. dipl. prav., namestnik direktorja pravne službe za zakonodajo s področja
gospodarstva na Gospodarski zbornici Slovenije, aktivno sodeloval pri sprejemu novele
ZFPPIPP-E, član strokovne delovne skupine za pripravo zakonodaje o sistemski razdolžitvi
gospodarstva pri Ministrstvu za pravosodje, član koordinacijske skupine za pripravo novele
ZFPPIPP-F in član delovne skupine za spremljanje implementacije ZFPPIPP-F pri Ministrstvu
za pravosodje.
CENA
ČLANI PGZ/GZS

OSTALI UDELEŽENCI

50,00 EUR + 22% DDV

100,00 EUR+ 22% DDV

Vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja, se prizna 15% popust na
kotizacijo.

Kotizacijo nakažite pred izvedbo seminarja na poslovni račun PGZ pri NLB številka:
SI56 02340-0257133318.
Prijave zbiramo do 20.6.2014.

prijavnica / naročilnica za seminar / posvet

PO NOVEM UPNIKI NA BOLJŠEM
24. junij 2014, ob 9. uri,
klub PAC, Lendavska 5a/IV v Murski Soboti.
Podatki o naročniku:
Podjetje: ____________________________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________
Kontaktna oseba: _____________________________________________________________
Član PGZ:

DA

NE

Zavezanec za DDV:

DA

NE

Davčna številka: _______________________

Tel. št.: _______________________________

Matična številka: _______________________

e-pošta: _______________________________
Prijavnico pošljite do 20.6.2014

Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek

delovno mesto

1 ______________________________________________________

o

po faksu: 52 136 59

o

e-pošti: mira.kikec@gzs.si

2 ______________________________________________________

Datum: ________________________

Kotizacija:
Za člane PGZ in GZS znaša kotizacija 50,00 € +22 % DDV
Za nečlane pa znaša kotizacija

100,00 € + 22% DDV

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun pri NLB št: št: SI56 02340-0257133318

