
Warsztaty kierujemy do:

• Przedsiębiorców
 
• Praktyków restrukturyzacji – osób zarządzających podmiotami    obrotu gospodarczego 

• Praktyków prawa upadłościowego - pełnomocników wierzycieli, 
 pełnomocników dłużników, Syndyków masy upadłości

•• Instytucji zajmujących się udzielaniem pożyczek oraz obrotem 
 wierzytelnościami 

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach:

    V Financial Conferences serdecznie zaprasza na warsztaty "Nowe Prawo Restruk-
turyzacyjne" w dniu 17 IX 2015r. w Hotelu Mercure Grand w Warszawie.

Nowe Prawo daje dłużnikom realną szansę na przetrwanie kryzysu. Wierzycielom z 
kolei, poprzez zmienione przepisy o Radzie Wierzycieli, daje możliwość realnego 
wpływu na osobę nadzorcy sądowego, zarządcy jak i  syndyka a co za tym idzie na 
efektywność postępowania i należytą ochronę ich praw. Żeby z tych instrumentów 
skorzystać trzeba mieć świadomość ich istnienia. 

    Dzięki Warsztatom uzyskacie Państwo tę szansę u samego źródła - mec. Piotr 
ZimmermanZimmerman jako były sędzia, radca prawny i członek zespołu, który przygotowywał 
nowe prawo gwarantuje najwyższy poziom praktycznej wiedzy na te tematy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!
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9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10.00 – 11.30 Nowy zakres zastosowania ustawy

• Definicja niewypłacalności 
• Zdolność restrukturyzacyjna a zdolność upadłościowa
• Zbieg wniosków o upadłość i restrukturyzację
• Termin złożenia wniosku a wykonanie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

11.30 – 11.45 11.30 – 11.45 Przerwa na kawę

11.45 – 12.45 Cztery procedury restrukturyzacyjne

• Samodzielne zbieranie głosów
• Przyspieszone postępowanie układowe
• Postępowanie układowe
• Postępowanie sanacyjne

12.45 -  13.30 Lunch

13.30 – 14.30 Nowe 13.30 – 14.30 Nowe regulacje wspólne dla postępowań restrukturyzacyjnych

• Rada wierzycieli – wpływ na jej skład i wpływ na osobę nadzorcy lub zarządcy
• Głos wierzycieli publicznoprawnych
• Premiowanie aktywności wierzycieli – zasady liczenia głosów

14.30 – 14.45 Przerwa na kawę

14.45 – 16.00 Innowacyjne instytucje i rozwiązania – tylko pomysł czy już prawie rewolucja?

• Układ częściowy
•• Układ w upadłości
• Restrukturyzacja  deweloperska

16.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów
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PPiotr Zimmerman jest radcą prawnym, wspólnikiem i założycielem kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Po-
siada również licencję syndyka. Wcześniej był wieloletnim sędzią (1995-2006). Jako pełnomocnik Ministra 
Sprawiedliwości w 2005 r. przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce (dawne-
go Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy). Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie 
spółek handlowych. Prowadzi działalność dydaktyczną, wykładając prawo upadłościowe i naprawcze dla stu-
dentów studiów podyplomowych, aplikantów, radców prawnych, adwokatów, syndyków, pracowników banków 
i organów administracji publicznej. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa 
upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Piotr Zimmerman jest autorem licznych artykułów z zakresu 
prawa upadłościowego i naprawczego, jak również autorem trzech wydań „Komentarza do prawa upadłościo-
wego i naprawczego”, który ukazał się nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Publikacje mecenasa Piotra Zimmer-
mana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest autorem cyklu artykułów dla tygo-
dników Prawo w Firmie oraz Firma i Prawo, a także ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej 
oraz TVN Biznes i Świat. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
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