
ZAREJESTRUJ SIĘ

wad i zalet wynikających z utworzenia grupy spółek w rozumieniu nowych przepisów,    

nowych instrumentów prawnych, obowiązków i uprawnień związanych z grupą spółek,    

konsekwencji pozostawania poza grupą spółek. 

13 października 2022 r. wchodzi w życie reforma kodeksu spółek handlowych. Jest istotna dla 

każdej spółki kapitałowej i jej zarządu oraz rady nadzorczej. 

Reformę tę śledzimy od początku prac nad nowymi rozwiązaniami, biorąc udział w procesie 

legislacyjnym, a także porównując ją do rozwiązań zagranicznych, aby z nich czerpać 

doświadczenia, które można będzie przełożyć na polskie realia korporacyjne.   

Celem webinaru jest przedstawienie:       

Plan webinaru:

1.0       Grupa spółek, interes grupy spółek, wspólna strategia gospodarcza – kluczowe pojęcia

            nowego prawa koncernowego.

2.0      Kogo może objąć nowa regulacja prawa spółek?

3.0      Jak stworzyć grupę spółek? 

4.0      Wiążące polecenia spółki dominującej wobec spółek zależnych.

5.0      Odpowiedzialność spółki dominującej względem spółki zależnej, jej

            wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych oraz wierzycieli.

6.0      Prawa wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych.

7.0      Przepływ informacji w koncernie.

8.0      Sprawozdanie zarządu o powiązaniach w ramach grupy spółek.

9.0      Uprawnienia wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych.

Podanie wszystkich wymaganych danych  jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.
Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane. Akceptujemy tylko uczestników logujących 

się z domen firmowych. Udział w webinarze jest bezpłatny.

 

Nowe prawo koncernowe – wymiar praktyczny 
dla spółek dominujących i spółek zależnych

Zaproszenie kierujemy do członków zarządów, rad nadzorczych 

oraz dyrektorów działów prawnych. 

Webinar poprowadzi :

Marcin Chomiuk
Radca prawny
Partner

marcin.chomiuk@jdp-law.pl

Kancelaria JDP – jesteśmy ekspercką, niezależną kancelarią prawną zorientowaną na osiąganie celów 
biznesowych naszych klientów. 

Łączymy dogłębną wiedzę z praktycznym doświadczeniem i zaangażowaniem, świadcząc usługi prawne 
najlepszej jakości. Specjalizujemy się w zastępstwie procesowym i doradztwie prawnym dla wybranych 
branż. Wiele wygranych przez nas spraw zakończyło się precedensowymi orzeczeniami mającymi realny 
wpływ na gospodarkę.

Oferujemy doradztwo prawne najwyższej jakości dedykowane wybranym branżom. Pracujemy 
w szczególności dla firm z sektorów: finansowego, nowoczesnych technologii, produkcji, infrastruktury, 
transportu, usług profesjonalnych.
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