
Restrukturalizační fórum roku 2014
Restrukturalizace - most přes rozbouřené řeky

Kontakt pro případné dotazy: 
Ludmila Barborková  
tajemnik@turnaround.cz 

Akce probíhá pod záštitou guvernéra České národní banky Miroslava Singera. 

Hlavní partneři: Odborný garant:

Turnaround Management Association
Dedicated to C orporate Renewal

®

Dovolujeme si vás pozvat na 3. ročník odborné konference zaměřené 
na problematiku krizového řízení, restrukturalizace a insolvence.

Konference je určena pro odborníky, kteří se zabývají restrukturalizací  
a krizovým řízením firmy (včetně interim manažerů), finanční poradce  
a investory, bankéře a zástupce věřitelů, advokáty, insolvenční správce  
či soudce a další, kteří se ve své profesi s touto problematikou setkávají. 

Cílem konference je:  
•  představit proces restrukturalizace firmy na zajímavých příkladech z praxe, 
•  zprostředkovat zástupcům strany věřitelů pohled z druhé strany,
•  představit nové regulatorní předpisy a jejich vliv na insolvenční řízení. 

Setkání by mělo zároveň podpořit výměnu názorů, sdílení znalostí  
a zkušeností mezi osobami zabývajícími se krizovým řízením, 
restrukturalizací a insolvencí.

Datum konání:  
11. listopadu 2014, 9:00 – 16:00 hodin  
(registrace od 8.30 hodin)

Místo konání: 
Kongresové centrum ČNB,  
Senovážné nám. 30, Praha 1 
Poplatek za účast: 
2 900 Kč* 

Prezentace a diskuse budou probíhat převážně v češtině.  
Na akci bude zajištěn simultánní překlad.

*Turnaround Management Association není plátcem DPH

Registrace nejpozději do pátku 7. listopadu 2014 na:
www.turnaround.cz/TMAforum/

Úvod a představení Turnaround Management  
Association
Petr Smutný – předseda TMA; David Plch – místopředseda TMA

Makroekonomický úvod 
Vývoj a restrukturalizační trendy 
David Marek (Deloitte)

Asset Quality Review & Nová legislativa ECB 
a jejich vliv na evropský bankovní sektor včetně praktických aspektů
Burkhard Eckes (PwC Německo),
Richard Thompson (PwC UK)

Panelová diskuze na téma mezinárodní insolvence
Magda Svoboda-Mascher (Baier Partners, Rakousko),  
Boris Dočekal (White&Case UK), Milan Malata (MPH, Slovensko), 
Andreas Ziegenhagen (Dentons, Německo), 
Moderuje: David Plch
Panelová diskuze na téma dopadů ekonomických 
problémů korporátních dlužníků na dlužníky  
z oblasti retailu 
Kateřina Martínková (insolvenční správkyně), 
Petr Kocián (exekutor), Rostislav Krhut (soudce),
Marek Pilař (Balcar Polanský Eversheds),
David Šmejkal (Poradna při finanční tísni)
Moderuje: Hana Mitkovová
Case study: Restrukturalizace společnosti  
Bestsport   
Jindřich Arabasz (Clifford Chance), Radim Baše (PwC),   
Tomáš Richter (Clifford Chance)

Panelová diskuze na téma insolvence z pohledu  
investora 
Luděk Chvosta (White&Case), Petr Kříž (M&A, EY),  
Ivo Lazecký (MSV Metal Studénka), Peter Vajda (Proxy Finance)
Moderuje: Tomáš Sklenář
Diskuse a slovo závěrem 
Petr Smutný – předseda TMA; David Plch – místopředseda TMA

Neformální diskuse, sklenka vína
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Pod záštitou:

Mediální partner:


