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Vljudno vabljeni!
Dragi prijatelji, dragi kolegi,
z največjim veseljem Vas v imenu združenja INSOL Europe vabimo v Ljubljano,
prestolnico Slovenije, dežele bajk in pripovedk, kjer bo potekala naslednja konferenca
EECC z naslovom ‘Kako v prihodnje usmerjati podjetja v težavah?’.
Ob prihodu v mesto Vam bo dobrodošlico zaželel ljubljanski zmaj. Legenda pravi, da naj
bi Ljubljano ustanovil grški bajeslovni junak Jazon skupaj s svojimi Argonavti, ki so kralju
Aetesu ukradli zlato runo, nato pa prek Črnega morja zbežali po Donavi, Savi in
Ljubljanici. Tu so se ob velikem jezeru, ki je kraljevalo barju, v bližini izvira reke ustavili,
razstavili ladjo in jo v kosih na ramenih nosili do Jadranskega morja, kjer so jo spet
sestavili in nadaljevali pot domov. Na jezeru, ob katerem so se ustavili, je živela grozovita
močvirska pošast, ki jo je Jazon po junaškem boju ubil. Premagana pošast naj bi bil
ljubljanski zmaj, ki odtlej domuje v mestnem grbu na vrhu grajskega stolpa.
Prav zaradi odločnosti, ki je značajska lastnost Slovenije, je Ljubljana primeren kraj za
15. konferenco EECC. Slovenija se je morala po svetovni finančni krizi leta 2008 soočiti
z visokim številom plačilno nesposobnih gospodarskih družb, ne da bi bila razvila
potrebne preventivne postopke in primerne postopke prestrukturiranja. V zadnjih nekaj
letih pa je uspešno uvedla preventivne postopke prestrukturiranja za srednja in velika
podjetja, poenostavila postopke prestrukturiranja za mikro in mala podjetja in upnikom
izboljšala dostop do postopkov prestrukturiranja. Z opisanimi reformami ji je uspelo
povečati število uspešno izpeljanih primerov prestrukturiranja, zaradi česar se je
zavihtela na 9. mesto na svetu na področju reševanja insolventnosti (kot je zapisano v
Poročilu Svetovne banke o poslovanju iz leta 2019) s stopnjo izterjave v višini 88,7 centa
na USD, v časovnem obdobju 0,8 leta in pri 4-odstotnih premoženjskih stroških.
Konferenčni program sta oblikovala tehnična sopredsedujoča, Edvins Draba (Sorainen,
Latvija) in Marko Zaman (Zaman in partnerji d. o. o., Slovenia). Naj na tej točki
izpostavimo le nekatere vidike prihajajoče konference. Prisluhnili bomo lahko izkušnjam
vlagateljev in izvedeli, kaj se zgodi, ko zanje postane insolventnost izračunljivo in
sprejemljivo tveganje. Preučili bomo čezmejni primer insolventnosti na področju letalstva
in se skupaj sprehodili po ločnici med dostopom do informacij in potrebo po zaupnosti v
insolvenčnih postopkih.
V čast nam je, da bo slavnostni govornik izr. prof. dr. Marko Simoneti (Katedra za
pravnoekonomske znanosti, Pravna fakulteta pri Univerzi v Ljubljani) in da bodo z nami
kot panelisti Roman Knut-Seger (BDO Restructuring, Nemčija), dr. Christoph Schiller
(Anchor Rechtsanwälte, Nemčija), Glen Flannery (CMS, Združeno kraljestvo) in številni
drugi.
Iskreno upamo, da se nam boste pridružili tudi Vi. Pripravili smo namreč veliko
presenečenj in obilico zabave. Zato vabljeni, da pripotujete v Ljubljano pred dogodkom
in ostanete še kakšen dan. V četrtek, 6. junija, bo v Gostilni na Gradu potekala
predkonferenčna večerja, med katero bodo v čudovitem ambientu ljubljanskega gradu
gostje mrežili, uživali v okusnih slovenskih jedeh in spoznavali slovensko glasbeno
izročilo, v petek zvečer pa pripravljamo sprejem mladih članov, ki bo prav tako namenjen
mreženju.
Konferenca EECC bo postregla s svežim znanjem. Udeleženci bodo lahko razširili svojo
mrežo, spodbudili svojo inovativno plat ter oplemenitili svojo vizijo, obenem pa preživeli
prijetne in nepozabne trenutke v tem čudovitem mestu. Polni navdušenega pričakovanja
se veselimo skorajšnjega snidenja v Ljubljani. Prijavite se lahko na spletni strani, vselej
pa se lahko z morebitnimi vprašanji obrnete neposredno na nas ali na člane lokalnega
konferenčnega odbora.
V iskrenem upanju, da boste izkoristili to priložnost in uživali na naši prihajajoči
konferenci ter v odkrivanju Ljubljane in njene okolice,
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sopredsednik EECC

y
Evert Verwe

sopredsednik EECC

Sopredsedujoča
Radu Lotrean
(CITR, Romunija)

Evert Verwey
(Clifford Chance LLP,
Nizozemska)

Tehnična
sopredsedujoča
Marko Zaman
(Zaman in partnerji, Slovenija)

Edvins Draba
(Sorainen, Latvija)

Program
Četrtek, 6. junij
16.00 - 18.00
19.30 - 22.30

Registracija
Predkonferenčna večerja in napitki
(po izbiri)

Petek, 7. junij
08.00 - 09.20
09.20 - 09.30

09.30 - 10.00

Vodja panela: Glen Flannery,
CMS, Združeno kraljestvo

Registracija
Pozdravna nagovora
Radu Lotrean, nekdanji predsednik
INSOL Europe in sopredsednik Odbora
za vzhodnoevropske države EECC pri
INSOL Europe; CITR, Romunija, in
Evert Verwey, sopredsednik Odbora
za vzhodnoevropske države EECC pri
INSOL Europe; Clifford Chance LLP,
Nizozemska
Slavnostni govornik
izr. prof. dr. Marko Simoneti, Katedra za
pravnoekonomske znanosti pri Pravni
fakulteti, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Med panelisti bo tudi:
Michał Barłowski, Wardyński & Partners,
Poljska (v pričakovanju potrditve)
14.45 - 15.30

• Na algoritmu temelječi sistemi
naključnega izbora v primerjavi s
sistemi, pri katerih imajo glavno vlogo
pri imenovanju upravitelja upniki,
dolžnik ali sodnik
Vodja panela: Frank Heemann,
Odvetniška družba bnt attorneys-at-law,
Litva
Imena panelistov bomo objavili kasneje.
15.30 - 16.00

Odmor za kavo

16.00 - 16.45

Zasedanje 6. Vidiki čezmejnega
insolvenčnega postopka na področju
letalstva

DOPOLDANSKI TEHNIČNI DEL
10.00 - 11.00

11.00 - 11.30
11.30 - 12.15

12.15 - 13.00

13.00 - 14.00

Zasedanje 1. Harmonizacija okvirov
preventivnega prestrukturiranja v
Evropski uniji
Vodja panela: Edvīns Draba, tehnični
sopredsedujoči ljubljanske konference
EECC 2019 združenja INSOL Europe;
Sorainen, Latvija
Imena panelistov bomo objavili kasneje.
Odmor za kavo
Zasedanje 2. Ko pride do stečaja:
povečanje vrednosti za vlagatelje
• Ko insolventnost postane izračunljivo
in sprejemljivo tveganje za vlagatelje
Vodja panela: Roman-Knut Seger,
BDO Restructuring, Nemčija
Imena panelistov bomo objavili kasneje.
Zasedanje 3. Uporaba tehnologije pri
stečajih: spletni sistem dražb
Vodja panela: Anto Kasak, Kasak &
Missik; Univerza v Tartuju, Estonija
Med panelisti bo tudi:
Aleš Weiksler, NetBid, Slovenija
Odmor za kosilo

• Študija primera
Vodja panela: dr. Christoph Schiller,
Anchor Rechtsanwälte, Nemčija
Imena panelistov bomo objavili kasneje.
16.45 - 17.30

Zasedanje 4. Predpripravljena orodja
za primere insolventnosti: trenutno
stanje
• Britanski prototip – odlike in
pomanjkljivosti
• Modeli drugih držav, tudi Poljske
• Ali lahko rešimo razpetost med
ohranjanjem vrednosti in
preglednostjo?
• Kaj lahko pričakujemo po brexitu?

Zasedanje 7. Govor je srebro, molk pa
zlato: Občutljiva ločnica med
dostopom do informacij in potrebo po
zaupnosti
• Informacije upnikom med insolvenčnim
postopkom
• Kako varovati dolžnika pred
konkurenco?
• Pravica direktorjev in delničarjev do
informacij, potrebnih za zagovor v
pravdnih postopkih
Vodja panela: Evert Verwey,
sopredsedujoči odbora EECC pri
INSOL Europe; Clifford Chance LLP,
Nizozemska
Imena panelistov bomo objavili kasneje.

17.30 - 17.45

Sklepna nagovora
Radu Lotrean, nekdanji predsednik
INSOL Europe in sopredsednik Odbora
za vzhodnoevropske države EECC pri
INSOL Europe; CITR, Romunija, in
Evert Verwey, sopredsednik Odbora
za vzhodnoevropske države EECC pri
INSOL Europe; Clifford Chance LLP,
Nizozemska

17.45 - 19.00

Sprejem z napitki in mreženjem

POPOLDANSKI TEHNIČNI DEL
14.00 - 14.45

Zasedanje 5. Učinkovitejši insolvenčni
postopki: določitev upravitelja

Program se lahko kadarkoli spremeni.

Na konferenci bo sodelovalo večje število strokovnjakov na različnih področjih
- panelistov, s katerimi se še dogovarjamo.

Informacije
Prijava na konferenco

Kako do kraja dogodka?

Izpolnjeno prijavnico pošljite na poštni naslov:
Harriet Taylor, INSOL Europe,
PO Box 7149, Clifton, Nottingham,
NG11 6WD, United Kingdom
Tel. št.: +44 (0) 7771 621930
Faks: +44 (0) 115 8780584
E-pošta: harriet@insol-europe.org
Prijavite se lahko tudi prek spleta na naslovu:
www.insol-europe.org/events/book/233

Za udeležence, ki bodo pripotovali z osebnim vozilom, bo na
voljo varovano parkirišče.
Z mednarodnega letališča na Brniku je več možnosti prevoza
do Ljubljane. Z Brnika do glavne avtobusne pustaje v Ljubljani
vozi avtobus št. 28, ki za pot potrebuje približno 45 minut.
Poleg javnega prevoza lahko izberete tudi transferni prevoz ali
taksi. Več informacij boste našli na povezavi:
www.ljubljana.info/travel/airport-transfer.

Ob prejemu prijave Vam bomo poslali potrditveni račun.

Kdaj priti?

Posebno obvestilo za člane Zbornice upraviteljev Slovenije
(ZUS): Prijave pošljite neposredno Robertu Razboršku na
e-poštni naslov: info@zbornica-upraviteljev.si

Registracija se bo pričela v četrtek, 6. junija, ob 16. uri. Za
tiste, ki se nam boste pridružili šele v petek, 7. junija, bo
registracija možna od 8. ure naprej.

Popust ob zgodnji prijavi

Predkonferenčna večerja

Ob zgodnji prijavi uveljavljate popust, naveden na prijavnici.
Do popusta ste upravičeni ob prijavi in plačilu pred
19. aprilom 2019. Po navedenem datumu prične veljati
polna kotizacija.

Lokacija

Pred pričetkom konference bo v četrtek, 6. junija, s pričetkom
ob 19.30 v lokalni restavraciji potekala predkonferenčna
večerja z napitki, namenjena mreženju med udeleženci.
Stroški večerje znašajo € 50 (€ 40,98 + € 9,02 DDV). Če se
želite pridružiti, ustrezno izpolnite prijavnico in prištejte znesek
svojemu siceršnjemu plačilu.

Hotel Ljubljana-Austria Trend,
Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana, Slovenija

Navodila za plačilo

Tel. št.: +386 1 5882 500 · Faks: +386 1 5882 599
E-pošta: ljubljana@austria-trend.at

Hotelska nastanitev
Združenje INSOL Europe je v hotelu, kjer bo potekala
konferenca, po posebni ceni za udeležence rezerviralo večje
število sob. Cenovna ponudba velja ob hotelski rezervaciji vsaj
mesec dni pred pričetkom dogodka.
Cena nočitve (na sobo):
soba Deluxe
€105.00
soba Executive
€124.00
turistična taksa
€2.50
Cena vključuje zajtrk in DDV.

Plačila so možna le v evrih. Če plačujete prek bančnega
nakazila, naročite banki, naj pri plačilu navede Vaše polno ime
in ime Vaše organizacije, nam pa pošlje kopijo potrdila o
plačilu. Podrobnejša navodila so v prijavnici.
Prijave so možne prek spleta na naslovu:
www.insol-europe.org/events/book/233

Potovalno in zdravstveno zavarovanje

Za rezervacijo hotelske sobe po posebni konferenčni ceni
obiščite: http://www.austria-trend.at/book/INSOL0706.

Združenje INSOL Europe ne odgovarja za izgubo,
poškodovanje, škodo, nezgodo ali neprijetnosti, ki jih kdorkoli
doživi med konferenco, in je oproščeno kakršnekoli
odškodninske in druge odgovornosti v takšnih primerih.
Ustrezno zavarovanje za morebitne zahtevke, vezane na
potovanje in nesreče v času potovanja, je v celoti
odgovornost delegatov, udeležencev in spremljevalcev.

Podrobna navodila za udeležence

Odpoved udeležbe

Podrobna navodila za udeležence boste prejeli po elektronski
pošti aprila 2019.

Stalno strokovno usposabljanje
Udeležba na konferenci velja za obliko stalnega strokovnega
usposabljanja. Po končani konferenci Vam po želji pošljemo
potrdilo o udeležbi. Pišite nam na e-poštni naslov:
harriet@insol-europe.org.
Članom Zbornice upraviteljev Slovenije (ZUS) udeležba na
konferenci prinese 4 točke.

Konferenčno gradivo in aplikacija
Letos konferenčnega gradiva ne bomo posebej tiskali, saj bo
na voljo v PDF formatu na konferenčni aplikaciji. Delegati
bodo prejeli natančna navodila o dostopu do aplikacije pred
pričetkom konference.

V primeru odpovedi po 19. aprilu 2019 ne vračamo vplačane
kotizacije, dopuščamo pa možnost, da vplačano kotizacijo
prenesete na drugega delegata znotraj iste organizacije.

Za morebitna vprašanja in pojasnila
Niculina Somlea, tajnica odbora EECC
E-poštni naslov: niculinasomlea@insol-europe.org
Tel. št.: +40 (0) 732 011964

Prijavnica za udeležbo na
konferenci EECC junija 2019
Člani ZUS se na konferenco prijavijo neposredno pri Robertu Razboršku,
e-poštni naslov: info@zbornica-upraviteljev.si

IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRTAMI
Naziv........................ Ime .....................................................................Priimek...........................................................
Gospodarska družba ..................................................................................................................................................
Poklic, npr. računovodja, pravnik itn. ..........................................................................................................................
Naslov ........................................................................................................................................................................
............................................................................................................Država ...........................................................
Tel. št............................................. Faks..............................................E-pošta ..........................................................
Morebitni spremljevalec / Morebitna spremljevalka
Naziv........................ Ime .....................................................................Priimek...........................................................
Navedite svojo identifikacijsko številko za DDV, če ste kot pravna ali fizična oseba davčni zavezanci. .....................................
INSOL Europe Event, ID za DDV: SI 74426532. DDV znaša 22 %. Račun za potrebe DDV bo izdan za naslednje zneske:

Kotizacija

Ob zgodnji prijavi
¤ EUR

Ob pozni prijavi
¤ EUR

¤75.00 + ¤16.50 VAT = ¤91.50

¤100.00 + ¤22.00 VAT = ¤122.00

Član INSOL Europe (drugo)

¤250.00 + ¤55.00 VAT = ¤305.00

¤300.00 + ¤66.00 VAT = ¤366.00

Nečlan (drugo)

¤300.00 + ¤66.00 VAT = ¤366.00

¤350.00 + ¤77.00 VAT = ¤427.00

¤40.98 + ¤9.02 VAT = ¤50.00

¤40.98 + ¤9.02 VAT = ¤50.00

¤40.98 + ¤9.02 VAT = ¤50.00

¤40.98 + ¤9.02 VAT = ¤50.00

Zgodnja prijava velja do 19. aprila 2019.

Delegat iz vzhodne Evrope
član INSOL Europe/nečlan/AIJA

Predkonferenčna večerja
delegat

Predkonferenčna večerja
spremljevalec

skupaj ¤
V primeru odpovedi po 19. aprilu ne vračamo vplačane kotizacije.
Na kraju dogodka bodo možna tudi gotovinska plačila v evrih.

Vrsta plačila (Obkljukajte izbiro in izpolnite s potrebnimi podatki.)
Priloženi ček izplačajte v evrih INSOL Europe.
Evrski znesek boste prejeli v obliki bančnega nakazila na bančni račun INSOL Europe št. 10014265,
Royal Bank of Scotland, oznaka 16.10.85,
IBAN št. GB44 RBOS 1610 8510 0142 65, koda BIC/Swift Code RBOS GB 2L
Za navedeni znesek v evrih bremenite mojo Visa/Mastercard kartico.
EUR ............................................................................................................................................................................

Varnostna koda (tri- ali štirimestna številka na hrbtni strani kartice)...............................................................................
Ime lastnika kreditne kartice (kot je zapisano na kartici)................................................................................................
Med konferenco lahko po želji tudi fotografirate in naredite video posnetke. Posnete fotografije bomo podelili z delegati in udeleženci, objavljene pa bodo tudi na spletni
strani INSOL Europe in na družabnih omrežjih. Z Vašim dovoljenjem bomo Vaše kontaktne podatke posredovali našim sponzorjem, da Vas bodo lahko povabili na
dogodke, ki jih bodo organizirali v sklopu konference. Prosimo, označite, ali se strinjate z opisano obliko deljenja svojih kontaktnih podatkov. Da m Ne m

✁

Št. kreditne kartice ...................................................................................................... Velja do...................................

Sponzorji
Zahvaljujemo se našim sponzorjem:
Glavni sponzor:

V sodelovanju z:

RESTRUCTURING
www.bdo.de/restructuring

www.zbornica-upraviteljev.si
Zahvaljujemo se
podpornikom konference:

Sponzorji konference:

www.troostwijkauctions.com

www.schiebe.de

www.netbid.com

www.aija.org

Če se zanimate za sponzoriranje dogodka v sklopu konference,
se obrnite na Hannah Denney: hannahdenney@insol-europe.org

Generalni sponzorji INSOL Europe
THAT AMAZING
FEELING WHEN YOU

DISCOVER VALUE
WE HAVE IT EVERY DAY! WE’RE EUROPE’S NR.1 WHEN
IT COMES TO AUCTIONS, VALUATIONS AND ADVICE.

Master distress, togethe
err..
THE BEST REVENUE
IN ALL MAJOR EUROPEAN COUNTRIES
TRANSPARENT, FAST AND RELIABLE
THOROUGH EXPERTISE IN AGRICULTURE,
METALWORKING, FOODPROCESSING
AND MANY OTHER MARKETS

Lawyers, accountants and tax advisors providing
ing
comprehensive solutions in restructuring and
insolvency situations.
In Berlin, Cologne, Frankfurt, Leipzig and wherrever
you need us.
Andersen Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
ft mbH
Contact: Michael Thierhoff
Tel: +49 69 979 953-0 I michael.thierhoff@AndersenT
TaxLegal.d
axLegal.de

WWW.TROOSTWIJKAUCTIONS.COM

ASSET EXPERTISE
Specialists in:
Corporate Recovery • Forensic Accounting • Insolvency &
Bankruptcy • Cross Border Insolvency • Litigation Support
For practical and confidential advice about insolvency, corporate and
business recovery, contact:
Paul Appleton, David Rubin & Partners
26 - 28 Bedford Row
London WC1R 4HE
Telephone 020 7400 7900
email paul@drpartners.com
David Rubin, David Rubin & Partners
Pearl Assurance House
319 Ballards Lane
Finchley, London N12 8LY

David Sheil,
David Rubin & Partners C.I. Limited
Suite 1, Central Park
Candie Road
St Peter Port, Guernsey GY1 1UQ
Telephone 01481 711 266
email davidsh@drpartners.com

Telephone 020 8343 5900
email david@drpartners.com

Specialist corporate recovery advice across
all industries and property sectors.
Valuing and disposing of property, plant,
machinery and other business assets from
RIˉFHVDFURVVWKH8.DQG,UHODQG
For more information contact
Paul Proctor or Roland Cramp
on +44(0)20 7198 2000
RUbLQIR#OVKFRXN

www.drpartners.com

General
and Congress
Sponsorship
Opportunities
exist within
INSOL Europe
together with
advertising
in our quarterly
journal ‘eurofenix’
For a list of promotional
sponsorship benefits,
please contact:
David Rubin at
david@drpartners.com
or Hannah Denney
at hannahdenney
@insol-europe.org

Izjava o omejitvi odgovornosti: Konferenčni organizatorji so se nadvse potrudili, da bi bili udeleženci z dogodkom zadovoljni, ne prevzemajo pa nikakršne odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki jo utrpi bodisi delegat bodisi njegova lastnina,
ne glede na to, kako ta nastane. To vključuje tudi izgubo ali škodo, ki nastane kot posledica malomarnosti na strani konferenčnih organizatorjev, z izjemo vidikov odgovornosti, ki jih pravno ne moremo izključiti. Čeprav so se konferenčni organizatorji
nadvse potrudili, da bi zagotovili sodelovanje govornikov in predsedujočih posameznim zasedanjem, ki veljajo za strokovnjake na področjih, o katerih bodo predavali, obenem velja, da organizatorji ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za kakršnokoli
finančno ali drugo izgubo, ki je bila bodisi neposredno bodisi posredno bodisi posledično povzročena konferenčnim delegatom ali drugim, ker so se zanašali na izjave ali mnenja, ki so jih med konferenco podali govorniki ali predsedujoči posameznim
zasedanjem. (Pričujočo pogodbo ureja angleška zakonodaja, reševanje morebitnih sporov, ki izhajajo iz nje, je v izključni pristojnosti angleških sodišč.)
Registrirani sedež: 106 Rue La Boétie, 75008 Paris · SIREN No: 844 433 425 00015

