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Spółki działające w ramach grup kapitałowych mają ogromne możliwości,
jeśli ich najważniejsze atuty zostaną wykorzystane, a kwestie prawne
i zarządcze zintegrowane tak, by działały na korzyść spółek w grupie.
Nowe KSH wprowadza do polskiego systemu prawnego regulację prawa
holdingowego, która ma normować funkcjonowanie grup kapitałowych.
Przepisy mają na celu wzmocnienie roli spółek dominujących w grupach
spółek oraz zabezpieczenie zarządców spółek zależnych przed
odpowiedzialnością za wykonywane przez nich polecenia spółki
dominującej.
Twoje korzyści
Dowiesz się m.in.:
•
jakich formalności należy dopełnić, aby dołączyć do grupy
kapitałowej
•
jak prawidłowo wydać polecenie spółce zależnej, aby było
skuteczne
•
kiedy spółka zależna może odmówić wykonania polecenia
•
kto ponosi odpowiedzialność za szkodę na skutek wykonania
wiążącego polecenia
•
jakie rozszerzone uprawnienia ma Rada Nadzorcza spółki
dominującej
Uczestnicy
•
Członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych
•
Kierownicy, Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
•
Kierownicy działów Organizacyjno-Prawnych
•
Specjalistów w biurach obsługi organów spółki
Szkolenie on-line
•
Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub
telefonu podłączonego do sieci
•
W oparciu o naszą platformę
•
Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania
się oprogramowaniem
•
Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat
Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej
•
formie zamkniętej. Zapraszamy do rezerwacji miejsc!
Anna Chmielewska
project manager
tel. 22 355 24 00
a.chmielewska@langas.pl

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Senior Partner, Prezes
Zarządu Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI,
WRÓBEL & Partnerzy, Koordynator
Merytoryczny prac Zespołów eksperckich
w Komisji ds. Reformy Nadzoru
Właścicielskiego przy Ministerstwie
Aktywów Państwowych
Karol L. Szymański
Wiceprezes Zarządu RKKW – KWAŚNICKI,
WRÓBEL & Partnerzy, ekspert Zespołu do
spraw zwiększenia efektywności rad
nadzorczych oraz Zespołu do spraw prawa
koncernowego wchodzących w skład
Komisji do Spraw Reformy Nadzoru
Właścicielskiego przy Ministerstwie
Aktywów Państwowych
mec. Romana Pietruk
Radca prawny, specjalizuje się w temacie
kontraktów handlowych, obsługi organów
spółki, odpowiedzialności członków zarządu
i rady nadzorczej, poprawy efektywności
funkcjonowania biura zarządu i rady
nadzorczej. Prowadzi szkolenia od 10 lat.
Realizowała projekty zarówno na rzecz
sektora prywatnego jak i publicznego.
Posiada własne publikacje. Jako cel stawia
sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń
przy jednoczesnym przystępnym sposobie
przekazywania wiedzy.

więcej na langas.pl

PRAWO
BIURO ZARZĄDU

NOWE PRAWO HOLDINGOWE / SZKOLENIE ON-LINE / 27 STYCZNIA 2022 R.

NOWE PRAWO
HOLDINGOWE
Prawo grup kapitałowych wg nowego KSH

9.45 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00 rozpoczęcie szkolenia
Zagadnienia wprowadzające do nowych uregulowań
dla spółek w grupie kapitałowej
•
•
•
•

Spółka dominująca i spółki powiązane
Strategia grupy
Jednolite kierownictwo
Interes grupy spółek

Obieg informacji w „grupie spółek” oraz grupie kapitałowej
niestanowiącej „grupy spółek”
•
•
•
•
•

Dostęp do bieżących informacji o spółkach zależnych w
grupie spółek i poza nią
Szczególny reżim spółek publicznych
Obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady w sprawach
grupy
Kary grzywny za niedopilnowanie obowiązku
Skutki odmowy udzielenia informacji

Uprawnienia i obowiązki rady nadzorczej w kontekście
nadzoru w spółce dominującej i w „grupie spółek”
•
•
•
•
•
•

Rozszerzone uprawnienia Rady Nadzorczej spółki
dominującej
Jakich informacji może żądać RN spółki dominującej?
Kiedy zarząd może odmówić udzielenia informacji?
Tajemnica handlowa w kontekście przynależności do grupy
kapitałowej
Doradca Rady Nadzorczej i jego odpowiedzialność
Powiązania osobowe w Zarządach i Radach Nadzorczych w
grupie spółek

Proces wchodzenia do grupy spółek i wychodzenia z grupy
•
•
•
•

Jakich formalności należy dopełnić/ jakie warunki spełniać,
aby dołączyć do grupy kapitałowej?
Jak skutecznie zrezygnować z uczestnictwa w grupie
kapitałowej?
Jak dokonać obowiązkowego zgłoszenia faktu pozostawania
w grupie kapitałowej?
Przypadek spółek zagranicznych w grupie

Wydawanie poleceń w grupie kapitałowej
•
•
•
•
•

Kiedy spółka dominującą uzyskuje prawo do wydawania
wiążących poleceń spółce zależnej?
Jak prawidłowo wydać polecenie spółce zależnej, aby było
skuteczne?
Kiedy spółka zależna musi wykonać polecenie?
Swoboda ekonomiczna spółek
Uzasadnienie polecenia

Decyzje spółki dominującej wyrządzające szkodę spółce
zależnej
•
•
•
•

Kiedy decyzja spółki dominującej wyrządza szkodę spółce
zależnej?
Interes grupy spółek w zakresie decyzji
Uzasadnienie decyzji wyrządzającej krzywdę
Uchwały zarządu w zakresie decyzji

Odmowa wykonywania wiążącego polecenia
•
•
•
•
•
•

Kiedy spółka zależna może odmówić wykonania polecenia?
Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę na skutek wykonania
wiążącego polecenia?
Zwolnienie z odpowiedzialności w ramach interesu grupy
spółek
Częściowa odpowiedzialność karna i odszkodowawcza
Odpowiedzialność wobec US i ZUS
Odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki zależnej

Sprawozdanie o powiązaniach w ramach grupy
•
•
•
•

Kto sporządza sprawozdania?
Termin sporządzenia sprawozdania
Zakres merytoryczny sprawozdania
Niebezpieczeństwa dla spółki ujawniania strategii grupy
kapitałowej

Odpowiedzialność w kontekście naruszenia interesu grupy
spółek
•
•
•
•

Niewypłacalność jednoosobowej spółki zależnej
Roszczenia wierzycieli spółki zależnej w stosunku do spółki
dominującej
Odpowiedzialność spółki dominującej i członków zarządu za
zobowiązania spółki zależnej
Skutki prawne zgłoszenia przez spółkę dominującą upadłości
spółki zależnej

16.00 zakończenie szkolenia
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