Sukcesja biznesu z wykorzystaniem instytucji zarządu sukcesyjnego – aspekty prawne

Webinar
29 października 2021
start godz. 10.00

W jaki sposób przekazać firmę dzieciom? Jak dorobek życia, lata wypracowanych kontaktów handlowych i pracujących w firmie ludzi, sprawnie i bez utraty płynności finansowej przeprowadzić przez proces przeniesienia na spadkobierców? Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej przyniosła zapisy, które dają możliwość zachowania „sztafety pokoleń” w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa po śmierci właściciela. Zapraszamy na webinar, podczas którego doświadczony prawnik omówi stworzone przez Ustawę warunki do podjęcia strategicznych
decyzji w zakresie szeroko rozumianej sukcesji w biznesie.

Szczególnie polecamy następujące zagadnie-

Ogólny plan szkolenia:

nia omawiane w trakcie webinaru:
•
•

powołanie zarządcy sukcesyjnego
uprawnienia zarządcy sukcesyjnego oraz
skutki jego ustanowienia dla przedsiębiorstwa w spadku

Uczestnicy:
•
•
•
•
•

właściciele firm
przedsiębiorcy
osoby pracujące w działach finansowych
i księgowych
pracownicy biur rachunkowych, biur podatkowych, kancelarii prawnych i doradztwa podatkowego
wszystkie osoby zainteresowane tematyką
zarządu sukcesyjnego

Korzyści:
W trakcie webinaru uczestnicy dowiedzą się m.in.
jakie strategiczne decyzje należy podjąć, aby zachować ciągłość prowadzonej działalności gospodarczej
po śmierci właściciela.

1. Co się dzieje z przedsiębiorstwem po
śmierci przedsiębiorcy?
2. Sukcesja przedsiębiorstw osób fizycznych – geneza regulacji prawnej
3. Zarząd sukcesyjny – pojęcie, charakter prawny i zakres umocowania
4. Powołanie zarządcy sukcesyjnego –
niezbędne kroki
5. Odwołanie oraz rezygnacja zarządcy
sukcesyjnego z pełnionej funkcji
6. Zgłoszenie informacji o powołaniu,
odwołaniu i rezygnacji zarządcy sukcesyjnego do CEIDG
7. Sukcesja w firmach rodzinnych –
plany wprowadzenia instytucji rodzinnej
8. Sesja pytań i odpowiedzi

Cena szkolenia: tylko 99 zł netto, która obejmuje udział w szkoleniu oraz możliwość zadawania
pytań na zakończenie webinaru.

Prowadzący: Piotr Gębiak

EXPLANATOR ▪ ul. Kościelna 30 lok. 59 ▪ 60-538 Poznań ▪ tel. (61) 855 01 12 ▪ fax (61) 855 00 78 ▪ biuro@explanator.pl
NIP 778-115-70-12 ▪ REGON 634548840 ▪ nr konta 19 2490 0005 0000 4500 4127 3924 ▪ www.explanator.pl

Umowa
zgłoszenie uczestnictwa
 Niniejszym zgłaszamy udział

Zgłoszenie prosimy
przesłać faksem na nr:
lub mailem na adres:

(61) 855 00 78
biuro@explanator.pl

Sukcesja biznesu z wykorzystaniem
instytucji zarządu sukcesyjnego

następujących osób w szkoleniu:

Webinar 29 października 2021
w cenie 99 zł netto

1. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
2. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
3. …………………………………………………………..… e-mail ………………………..……………………………………..
Nazwa firmy …………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………… NIP …………………..……….……………………………..……..
Kod pocztowy ……………….….………… Miejscowość ………………………………………..……………….……….
Adres …………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……..
Telefon ……………………………………………….… Faks .………………………………………..…………………………..
Zamawiający ……….………………………………… e-mail ………………………………………………..………………..
Koszty udziału w szkoleniu
dla 1 osoby: 99 zł netto

Informacje
dodatkowe:
Po przesłaniu niniejszego
zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia.
Szczegóły organizacyjne oraz
faktura VAT zostaną wysłane
przed szkoleniem.

Niedokonanie wpłaty nie jest
rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej na
7 dni kalendarzowych przed
terminem szkolenia.

Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje
obciążeniem zgłaszającego
pełnymi kosztami udziału.
Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub
zmiany terminu szkolenia.

Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów
uczestnictwa w terminie 5 dni
roboczych.

Wysyłając zgłoszenie na szkolenie potwierdzam akceptację regulaminu sprzedaży www.explanator.pl/warunki-sprzedazy.pdf
oraz zaznajomienie się z Polityką Prywatności www.explanator.pl/polityka-prywatnosci.pdf
 Tak, chcę być informowany o kolejnych edycjach, wydarzeniach branżowych, specjalnych ofertach i nowych produktach,
dlatego zgadzam się na kontakt drogą mailową lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest firma Explanator – Iwona Dehina, z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 lok. 59, Poznań 60538. 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.
Uczestnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oświadcza, że zawarcie umowy ma charakter zawodowy.

WEB/21

Podpis zamawiającego
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Miejscowość

Data

Pieczęć firmowa

