
27 STYCZNIA 2021 
GODZ. 12:00 - 13:30 (+ 0,5H Q&A)

Jakie są przyczyny oraz cele połączeń i przekształceń spółek handlowych? 
Co się dzieje z kontraktami handlowymi – czy trzeba je zawierać na nowo? 
Jaki wpływ ma połączenie lub przekształcenie na pracowników zatrudnionych
w spółce? 
Czy po połączeniu lub przekształceniu spółka musi na nowo uzyskiwać
zezwolenia, licencje i ulgi uzyskane dotychczas? 
Czy reorganizacja biznesu ma wpływ na dofinansowanie uzyskane w ramach
tzw. Tarczy Antykryzysowej? 
Jak wygląda w praktyce proces łączenia i przekształcania spółek handlowych? 
Czy połączenie dwóch istniejących spółek handlowych może być atrakcyjną
alternatywą dla likwidacji jednej z nich? 
Jakie konsekwencje podatkowe dla spółki niesie za sobą połączenie lub
przekształcenie? 
Jakie wyzwania stoją przed spółkami po zakończeniu reorganizacji biznesu?
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Kancelaria JDP - Kompleksowo doradzamy w zakresie prawa i podatków. Wspieramy podmioty
działające m.in. w sektorach: infrastruktury, nieruchomości, transportu, budownictwa, handlu,
produkcji, usług, a także banki oraz fundusze inwestycyjne. 
Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze lokalnych i transgranicznych reorganizacji struktur
biznesu oraz w transakcjach handlowych (M&A). Zapewniamy bieżące wsparcie spółek
kapitałowych i ich grup w pełnym zakresie działalności. Jakość naszych usług została wielokrotnie
doceniona przez naszych klientów, czego dowodem jest nasza obecność w prestiżowych,
międzynarodowych rankingach kancelarii prawnych, w których zarówno Kancelaria, jak i jej
partnerzy, zajmują czołowe miejsca w kategoriach: Commercial, Corporate & M&A; Construction;
Dispute Resolution i Arbitration.

REORGANIZACJA BIZNESU W PIGUŁCE

PODCZAS WEBINARU ODPOWIEMY NA PYTANIA:

Zaproszenie kierujemy do: 
szefów działów prawnych, dyrektorów finansowych, członków zarządu, 

osób odpowiedzialnych za transakcje.

WEBINAR POPROWADZĄ:

Podanie wszystkich wymaganych danych  jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.
Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane.

dr Joanna Ostojska-Kołodziej 
Adwokat, Counsel w Zespole Transakcyjnym
i Doradztwa Kontraktowego, kieruje Zespołem Prawa Pracy

ZAPROSZENIE NA WEBINAR

Marcin Lewiński
Adwokat, Senior Associate w Zespole Transakcyjnym
i Doradztwa Kontraktowego

ZAPISZ SIĘ
Udział w webinarze jest bezpłatny

Magdalena Zasiewska 
Doradca Podatkowy, Head of Taxes, kieruje Zespołem 
Doradztwa Podatkowego

Webinar ma na celu rzeczywiste zaznajomienie jego odbiorców z przyczynami,
konsekwencjami oraz kluczowymi krokami w procesach przekształceń 

i połączeń spółek handlowych w możliwie przyjazny i zrozumiały sposób.

https://jdpkancelaria.clickmeeting.com/reorganizacja-biznesu-w-pigulce/register

