PLAN KONFERENCJI "Prawo spółek wobec wyzwań współczesnego rynku"
08:00 Rejestracja prelegentów
09:00 Otwarcie konferencji, powitanie gości
09:10 Wykład wprowadzający

od

Prawne aspekty rozwoju partycypacji finansowej pracowników
w polskich spółkach kapitałowych

dr hab. Krzysztof Oplustil

1

09:30

Tomasz Regucki

2

09:45 Obligacje korporacyjne - czas na zmiany?

Szymon Syp

3

10:00 Szczególne tryby podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Jakub Zygucki, Maria
Stępniewska-Janowska

10:25

Emisja waloru giełdowego w kontekście odpowiedzialności spółki
prowadzącej giełdę i nie tylko

Paweł Słowik

5

10:40

Interpretacje podatkowe jako narzędzie prawne podmiotów
gospodarczych

Paulina Blukacz

6

10:55 Bariery rozwoju crowdfundingu udziałowego w Polsce

4

I

Radosław Froń

11:10 dyskusja
11:45 przerwa kawowa
7

12:00 Zakładanie spółki z o.o. za pomocą wzorca umowy

8

12:15

Test wypłacalności – nowy instrument ochrony wierzycieli spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością

Damian Kumor

12:30

Wpływ utworzenia udziałów beznominałowych w spółce z o.o. na
pozycję wierzyciela spółki

Małgorzata Stępień

II
9

Paweł Hadyna

12:45 dyskusja
13:00 wspólny obiad
10
11

III

14:00

Société par actions simplifiée jako remedium na „przeregulowaną”
spółkę akcyjną

Patrycja Krężelewska

14:15

Siedziba spółki kapitałowej w świetle art. 17 nowego prawa prywatnego
międzynarodowego

Marcin Czerwiński

14:30 dyskusja
12
13

IV

14:45

Finansowanie inwestycji w samorządzie terytorialnym a spółki
komunalne

15:00

Szczególny charakter rad nadzorczych w spółkach komunalnych – uwagi
Maciej Pisz
de lege lata i de lege ferenda

Sebastian Wijas

15:15 dyskusja
15:30 przerwa kawowa
Praktyczne zastosowanie ubezpieczeń D&O w prowadzeniu działalności
Daniel Piankowski
gospodarczej

14

15:45

15

Światowe oraz europejskie reformy systemu corporate governance oraz
16:00 ich wpływ na polską regulację zarządzania spółką akcyjną. Wyzwania
stojące przed polskim ustawodawcą w dobie kryzysu ekonomicznego
V

Michał Kacperek

16

16:15

Monistyczny czy dualistyczny model zarządzania przedsiębiorstwempostulaty de lege ferenda

Mateusz Gonet

17

16:30

Racjonalność ekonomiczna jako podstawa oceny odpowiedzialności
członka organu wobec spółki na wyrządzoną szkodę

Marcin Hotel

16:45 dyskusja
17:00 zamknięcie konferencji

