Kodeks spółek handlowych
i odpowiedzialność prawna
kadry zarządzającej
•
•
•

Praktyczne rozwiązania i rekomendacje
Interpretacje, wykładnie, orzecznictwo
Wzorcowe formularze i dokumenty

Stan na listopad 2019 // 1570 stron // Wersja drukowana i elektroniczna
Funkcjonowanie spółki prawa handlowego oparte jest o szereg bardzo
rozbudowanych aktów prawnych, w szczególności KSH. Dodatkowo,
w dziesiątkach rozproszonych regulacji prawnych różnej rangi przewija
się kwestia odpowiedzialności kadry zarządzającej.
Podejmując codziennie istotne decyzje i organizując funkcjonowanie
skomplikowanego organizmu przedsiębiorstwa dobrze jest posłuchać czasem
rady doświadczonego doradcy i sprawdzić u wiarygodnego źródła wszystkie
uwarunkowania i konsekwencje decyzji biznesowych, a także do minimum
sprowadzić ryzyko pełnienia funkcji kierowniczych.
Nie zawsze można skorzystać z rady prawnika - nie tylko ze względu na
koszty, ale także czas otrzymania odpowiedzi na nasze pytania. Warto
w takiej sytuacji sięgnąć po skondensowany i zorientowany na praktykę
biznesową poradnik, który w uporządkowany sposób przekazuje esencję
wiedzy z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego.

Korzyści:

.

•

Skondensowana, zorientowana
na praktykę biznesową zawartość

•

Systematyczny przegląd ryzyk
związanych z pełnieniem funkcji
kierowniczych i sposobów
eliminowania zagrożeń

•

Regularny dopływ aktualizacji
i informacji oraz praktycznych
opracowań z obszaru spółek
prawa handlowego

•

Wygodna wersja elektroniczna
z mechanizmem wyszukiwania
oraz dokumentami i formularzami

Dla kogo jest ten poradnik:
•

Członkowie zarządów i rad
nadzorczych spółek prawa
handlowego

•

Właściciele przedsiębiorstw

•

Doradcy prawni, pracownicy
działów prawnych, biur zarządu,
działów administracyjnych

Publikacji towarzyszy wersja
elektroniczna na nośniku
magnetycznym
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Fragmenty spisu zawartości

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

A-1 Ogólna charakterystyka spółek
organy spółki / mandat a kadencja
członka zarządu / formy prowadzenia
działalności gospodarczej o charakterze
ponadnarodowym / spółki komandytowa
i komandytowo-akcyjna
2
Tworzenie
i przekształcanie spółek
Atworzenie spółki z o.o./ podziały i
łączenie społek /
A-3 Spółki w praktyce gospodarczej
umowy z członkiem zarządu / klauzula
antykonkurencyjna / prawa majątkowe
wspólników / atypowe spółki handlowe
A-4 Likwidacja spółki prawa handlowego
rozwiązanie spółki i wystąpienie
wspólnika / likwidacja spółki z o.o.,
akcyjnej, jawnej, komandytowej…
A-5 Ważne orzeczenia i interpretacje
zarząd sukcesyjny / prawo
przedsiębiorców / prosta spółka akcyjna
B-1 Ryzyka osób zarządzających spółkami
odpowiedzialność karna i cywilna / nowe
zasady odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych
B-2 Odpowiedzialność kontraktowa
obligatoryjne elementy umowy /
whistleblowing / klauzule niedozwolone
B-3 Odpowiedzialność za księ gi rachunkowe
zamykanie roku budżetowego /
raportowanie danych niefinansowych /
e-sprawozdania finansowe
B-4 Odpowiedzialność z tytułu prawa pracy
umowy prawa pracy / dokumentacja
pracownicza / obowiązki podmiotu
zatrudniającego cudzoziemca / monitoring
i kontrola pracowników / związki
zawodowe…
B-5 Odpowiedzialność za zobowiązania
wobec Skarbu Państwa…
B-6 Finansowe aspekty działania spółek
faktoring a płynność finansowa /fundusze
venture capital / spółki publiczne
B-7 Odpowiedzialność za produkt
wymogi związane z wprowadzaniem
produktu do obrotu / odpowiedzialność
wobec konsumenta
B-8 Organy kontrolne
postępowanie administracyjne / kontrola
skarbowa / PUODO / UOKiK / PIP / PIH
B-9 Ważne orzeczenia i interpretacje
…

Czytelnie wypełnione zamówienie prosimy
przesłać faksem na nr: (61) 855 00 78

 Niniejszym zamawiamy ……… egz.
poradnika Kodeks spółek handlowych
i odpowiedzialność prawna kadry
zarządzającej wraz z serwisem
aktualizacyjnym
Informacje dodatkowe:
Poradnik wymiennokartkowy, ISBN 978-83-931703-6-4, format A5,
ok. 1570 stron+pendrive, cena netto 249 zł (+8% VAT) – cena nie
obejmuje zryczałtowanych kosztów pakowania i wysyłki pocztą
kurierską. Poradnik jest płatną publikacją aktualizowaną,
regulamin sprzedaży dostępny na stronie www oraz w siedzibie
wydawcy.

SKA_n_www/19

Nazwa firmy:

NIP:

Ulica:
Kod pocztowy:

Miejscowość:
telefon:
Faks:
Zamawiający:
E-mail:
Branża:
Sk ładając zamówienie potwierdzam akceptację regulaminu sprzedaży
www.explanator.pl/warunki-sprzedazy.pdf oraz zaznajomienie się z Polityką Prywatności
www.explanator.pl/polityka-prywatnosci.pdf
chcę być informowany o kolejnych edycjach, wydarzeniach branżowych, specjalnych ofertach
 Tak,
i nowych produktach, dlatego zgadzam się na kontakt drogą mailową lub z wykorzystaniem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Data i podpis zamawiającego

Pieczątka

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest firma Explanator - Iwona Dehina, z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 lok. 59,
Poznań 60-538, NIP: 778-115-70-12. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz dostarczania informacji o produktach zgodnie
z Polityką Prywatności. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt:
marketing@explanator.pl

