zaprasza na

VII SEMINARIUM RESTRUKTURYZACYJNE
Czwartek, 23 maja 2019 r., godz. 12:00 – 16:30
Wardyński i Wspólnicy, Al. Ujazdowskie 10

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ


Kadra zarządzająca spółek wymagających restrukturyzacji



Doradcy restrukturyzacyjni i interim menedżerowie



Podmioty inwestujące w spółki wymagające restrukturyzacji (w tym fundusze private equity)



Kredytodawcy i inne podmioty finansujące



Podmioty uczestniczące w obrocie wierzytelnościami niepracującymi (NPL, non performing loans)



Inwestorzy nieruchomościowi i deweloperzy



Przedstawiciele i doradcy wynajmujących lub najemców.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w seminarium jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona do dwóch przedstawicieli z danej firmy. W przypadku zbyt dużej liczby
zgłoszeń organizator zastrzega możliwość odmowy udziału.
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 17 maja 2019 r.

REJESTRACJA ONLINE >>>>>

PROGRAM
12:00 – 12:15 Rejestracja uczestników
12:15 – 12:30 Powitanie uczestników i wprowadzenie
12:30 – 13:00 Rynek obrotu wierzytelnościami niepracującymi (non performing loans)
 Daniel Smarduch i Łukasz Szegda, Wardyński i Wspólnicy
 Przemysław Trajdos, Kruk S.A.
13:00 – 13:30 Zastaw ustawowy wynajmującego na rzeczach najemcy i realizacja tego zastawu
w postępowaniu upadłościowym najemcy (case study)
 Konrad Grotowski, Wardyński i Wspólnicy
13:30 – 14:00 Przerwa lunchowa, networking
14:00 – 14:45 Układ likwidacyjny w postępowaniu o zatwierdzenie układu – perspektywa
transgraniczna i krajowa (case study)
 Karol Czepukojć i Krzysztof Libiszewski, Wardyński i Wspólnicy
14:45 – 15:00 Przerwa kawowa, networking
15:00 – 16:00 Dyskusja panelowa: Trzy lata funkcjonowania prawa restrukturyzacyjnego w Polsce
– perspektywa kadry zarządzającej dłużnika, nadzorcy i zarządcy oraz biegłego
z zakresu wyceny przedsiębiorstw
 Agnieszka Biała, doradca restrukturyzacyjny, finansista strategiczny
 Marcin Kubiczek, doradca restrukturyzacyjny, ekonomista, biegły z zakresu



wyceny przedsiębiorstw i niewypłacalności
Jerzy Sławek, doradca restrukturyzacyjny, dziekan Krajowej Izby Doradców
Restrukturyzacyjnych
Moderatorzy: Karol Czepukojć i Krzysztof Libiszewski, Wardyński i Wspólnicy

16:00 – 16:30 Lampka wina, networking

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.

PRELEGENCI
Karol Czepukojć jest radcą prawnym i doradcą restrukturyzacyjnym, członkiem
praktyki restrukturyzacji i upadłości kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Specjalizuje się w obsłudze prawnej dużych postępowań restrukturyzacyjnych
i upadłościowych, w tym o charakterze transgranicznym. Doradza dłużnikom,
doradcom restrukturyzacyjnym i wierzycielom, w tym bankom i innym instytucjom
finansowym. Reprezentuje także strony umów handlowych w negocjacjach oraz
strony sporów gospodarczych i postępowań zmierzających do egzekucji wierzytelności.
Rekomendowany i wyróżniony tytułem „next generation lawyer” w rankingu Legal500 EMEA 2019
w kategorii „Restructuring and insolvency”. Autor publikacji i prowadzący szkolenia z zakresu prawa
restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Członek INSOL International, INSOL Europe, R3 The
Association of Business Recovery Professionals oraz Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji
w Polsce.
Konrad Grotowski jest radcą prawnym, wspólnikiem kancelarii Wardyński
i Wspólnicy odpowiedzialnym za praktykę restrukturyzacji i upadłości. Działa także
w zakresie: dochodzenia trudnych wierzytelności, ubezskuteczniania czynności
dłużników mających na celu udaremnienie egzekucji oraz sądowej obrony
wykonanych zabezpieczeń wierzytelności.
Reprezentował klientów w skomplikowanych sporach o wartości setek milionów euro, w tym
powiernika obligatariuszy (The Law Debenture Trust Corporation plc) w sporach z Elektrim S.A.
o zapłatę 700 milionów euro oraz DPTG w sporach z Telekomunikacją Polską S.A. o zapłatę 525
milionów euro. (Obie należności zostały przez wierzycieli odzyskane.) Od 2014 r. jest moderatorem
Restructuring & Insolvency Group, która działa w ramach organizacji World Services Group i zrzesza
specjalistów prawa insolwencyjnego z kilkudziesięciu jurysdykcji.
Krzysztof Libiszewski jest radcą prawnym, wspólnikiem w praktyce transakcji i prawa
korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
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.
Daniel Smarduch jest adwokatem, członkiem praktyki bankowości i finansowania
projektów kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Doradza w przedmiocie obrotu i zarządzania wierzytelnościami oraz finansowania
inwestycji, w tym finansowania przejęć spółek, transakcji nieruchomościowych
i projektów inwestycyjnych, a także refinansowania zadłużenia. Brał udział w dużych
projektach sekurytyzacji wierzytelności zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych. Jest
stałym doradcą w transakcjach obejmujących portfele lub pojedyncze wierzytelności, w tym
wierzytelności niepracujące (NPL). Ma praktyczne doświadczenie w doradztwie na rzecz
kredytodawców, organizatorów (arrangers), serwiserów, a także inwestorów. Doradza również
w transakcjach cash-poolingu oraz faktoringu, a także ma doświadczenie procesowe, w tym
w sporach z udziałem instytucji finansowych

Łukasz Szegda jest radcą prawnym, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy
odpowiedzialnym za praktykę bankowości i finansowania projektów.
Zajmuje się finansowaniem transakcji, w tym finansowaniem przejęć spółek,
transakcji nieruchomościowych, projektów inwestycyjnych i restrukturyzacji, a także
refinansowaniem zadłużenia. Brał udział w wielu z największych projektów
restrukturyzacji zadłużenia w Polsce. Jest też stałym doradcą kilku polskich banków. Doradza
w zakresie zagadnień regulacyjnych dotyczących cash-poolingu, outsourcingu, sekurytyzacji oraz
kredytów konsumenckich.
PANELIŚCI
Agnieszka Biała jest doradcą restrukturyzacyjnym i ekspertem finansowym na
poziomie strategicznym (ACMA, CGMA). Specjalizuje się w zarządzaniu
w warunkach zagrożenia utraty płynności finansowej i w procesach
restrukturyzacyjnych.
Obecnie uczestniczy w projekcie restrukturyzacji URSUS S.A. w restrukturyzacji jako
wiceprezes zarządu ds. restrukturyzacji i finansów. W przeszłości uczestniczyła
również w takich projektach restrukturyzacyjnych jak m.in.: Szpital Giżycki Sp. z o.o. w restrukturyzacji
(zarządca masy sanacyjnej), BIOMED LUBLIN S.A. w restrukturyzacji (członek zarządu ds.
finansowych) czy METAL ENGINEERING TECHNOLOGY EUROSYSTEM Sp. z o.o. (członek zarządu
ds. finansowych).
Marcin Kubiczek jest doradcą restrukturyzacyjnym, biegłym z zakresu wyceny
przedsiębiorstw i niewypłacalności oraz odpowiedzialności karnej menedżerów.
Starszy wspólnik kancelarii Kubiczek i Wspólnicy.
Zaangażowany w szereg postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
Uczestniczył w inauguracyjnych pre-packach w Polsce. Pełnił funkcję nadzorcy
sądowego w pierwszym prawomocnie zatwierdzonym układzie w branży OZE.
Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Publikuje w tematach restrukturyzacji i upadłości.
Jerzy Sławek jest doradcą restrukturyzacyjnym z pierwszą w Polsce wydaną licencją
Ministra Sprawiedliwości (nr 2). Specjalista i praktyk w zakresie prawa
restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Sprawował szereg funkcji zarządczych
w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, a także w procesie
kompensacji stoczni Gdynia i stoczni Szczecińskiej.
Dziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Od kilku kadencji członek
Komisji Egzaminacyjnej Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzenia egzaminu dla osób
ubiegających
się
o
licencję
doradcy
restrukturyzacyjnego.
Brał
czynny
udział
w pracach komisji do spraw nowelizacji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

O KANCELARII WARDYŃSKI I WSPÓLNICY
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, założona w 1988 roku, jest jedną z największych niezależnych
kancelarii prawnych w Polsce.
Dbamy o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych. Angażujemy się
w budowę obywatelskiego państwa prawa. Bierzemy udział w projektach non profit i działaniach pro
bono.
Nasi prawnicy są aktywnymi członkami polskich i międzynarodowych organizacji prawniczych, dzięki
czemu mają dostęp do światowego know-how i rozwijają sieć kontaktów z najlepszymi prawnikami
i kancelariami na świecie, z czego korzystają później nasi klienci.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników i przedsiębiorców
(codozasady.pl), firmowego Rocznika, bloga prawa nowych technologii (newtech.law) oraz licznych
publikacji i opracowań.
Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników prowadzących obsługę klientów w języku polskim,
angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, włoskim i koreańskim.
Mamy biura w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.
www.wardynski.com.pl
www.codozasady.pl
www.newtech.law

