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W imieniu Instytutu Allerhanda zapraszam Panią serdecznie do udziału w Polskim
Kongresie Prawa Restrukturyzacyjnego - KongRes 2014, który odbędzie się 13
marca w Warszawie w Hotelu Polonia Palace.
Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego - KongRes 2014 będzie spotkaniem
stwarzającym okazję do wymiany myśli i poglądów między uznanymi Ekspertami i
Uczestnikami z różnorodnych środowisk: naukowców (prawnicy i ekonomiści),
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, regulatorów i nadzorców rynku, syndyków, urzędników, reprezentantów organizacji i zrzeszeń branżowych,
zawodowych i gospodarczych, właścicieli i kadry zarządzającej spółek handlowych, adwokatów, radców prawnych, przedstawicieli ﬁrm doradztwa gospodarczego, komentatorów życia gospodarczego a także przedstawicieli sektora ﬁnansowego, analityków i inwestorów.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączoną agendą Kongresu.
Z wyrazami szacunku

adw. Bartosz Groele
Wiceprezes Zarządu
Instytutu Allerhanda

www.KongRes2014.allerhand.pl

POLSKI KONGRES PRAWA
RESTRUKTURYZACYJNEGO - KongRes 2014
13 marca 2014, Warszawa, Hotel Polonia Palace
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00

Rejestracja, KAWA NA DOBRY POCZĄTEK
Otwarcie Kongresu

10:00 - 10:20

KEYNOTE LECTURE
Rozmowa z Ministrem Mariuszem Haładyjem (Ministerstwo Gospodarki)

SESJA I
10:20 - 12:00

Restrukturyzacja struktur powiązanych - założenia do zmiany prawa, postulaty de lege ferenda
- istotne czynniki przy udanej restrukturyzacji
- praktyczne problemy w postępowaniu restrukturyzacyjnym

12:00 - 12:15

DRUGI ŁYK KAWY I ROZMOWY KULUAROWE

SESJA II
12:15 - 13:45

Restrukturyzacja sektora budowlanego - case study trwającej restrukturyzacji grupy kapitałowej
DSS SA i związanych z nią zagadnień, m. in.:
- przejście przez upadłość likwidacyjną w drodze do zawarcia układu
- problem harmonizacji postępowań upadłościowych poszczególnych spółek należących do tej samej
grupy kapitałowej
- problem uwzględnienia wzajemnych rozliczeń w treści układu, w związku z konwersją
zobowiązań na akcje
- problem rozliczeń z GDDKiA wynikających z odstąpień od kontraktów lub ze specustawy

13:45 - 14:20

PRZERWA NA OBIAD I ROZMOWY KULUAROWE

SESJA III
14:20 - 15:50

Model kształcenia uczestników postępowania restrukturyzacyjnego
- kształcenie kadry menedżerskiej i syndyków
- inicjatywy akademickie a potrzeby praktyki
- kształcenie środowiska sędziowskiego

15:50 - 16:00

PRZERWA NA KAWĘ

SESJA IV
16:00 - 17:15

Międzynarodowe aspekty restrukturyzacji
- restrukturyzacyjne forum shopping - wady i zalety przyjaznych ustawodawstw
- uznawanie orzeczeń w UE i poza UE - komplikacja dla układu?
- networking - skuteczne narzędzie współpracy międzynarodowej?

SESJA V
17:15 - 18:00

Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji - dobre praktyki z rynków europejskich
- Standstill Agreement (STAG)
- implementacja tzw. London rules
- instytucje z innych systemów prawnych
- ﬁnansowanie kapitału obrotowego - uprzywilejowanie (supersenior)

18:00 - 18:05
18:05 - 19:30

PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONGRESU
SPOTKANIE KOKTAJLOWE, Meet the Speaker

www.KongRes2014.allerhand.pl

