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Glavni sponzor konference:

“It’s complicated.. That’s why
h we’re briinging in BDO.”
BDO Restructu
uring

Our experienced team, formed of lawyers and economists, co
onsiders itself as initiator and facilitator of the restructuring process.
We see ourselves as the driving force that - together with staakeholders and all other parties involved - controls and realizes the pro
ocess
necessary to reach the predetermined goal.
Audit & Assurance | Ta
Tax & Legal | Advisory
www.bdo-restructuring.de
RESTRUCTURING
RING
BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms. © 2019 BDO. All right s re
reserved.
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Vljudno vabljeni!
Dragi kolegi, delegati in udeleženci ter gostje,
pričakujemo Vas v Ljubljani 6. in 7.
junija 2019.

Radu Lotrean
sopredsednik Odbora
za vzhodnoevropske
države (EECC)

Evert Verwey
sopredsednik Odbora
za vzhodnoevropske
države (EECC)

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.
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. Kmalu
se boste lahko na konferenco prijavili 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,

ean
Radu Lotr

KONFERENCA EECC, LJUBLJANA, SLOVENIJA

y
Evert Verwe
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Sponzorji
Združenje INSOL Europe se zahvaljuje naslednjim konferenčnim sponzorjem,
ki so pred tiskanjem pričujoče publikacije velikodušno podprli prihajajoči dogodek.

Glavni sponzor konference:

RESTRUCTURING
www.bdo.de/restructuring

V sodelovanju z:

Podpornik
konference:

www.zbornica-upraviteljev.si

www.aija.org

Generalni sponzorji konference:
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www.bnt.eu

www.schiebe.de

www.netbid.com

www.troostwijkauctions.com

www.cnajmj.fr
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Lokacija
LOKACIJA
Ljubljana Hotel-Austria Trend,
Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana
Tel. št.: +386 1 5882 500
Faks: +386 1 5882 599
E-pošta: ljubljana@austria-trend.at

KONFERENČNA PISARNA
Konferenčna pisarna Odbora za
vzhodnoevropske države združenja INSOL
Europe je v dvorani Horos v nižjem pritličju.
Odprta bo od četrtka, 6. junija, od 16. ure,
do petka, 7. junija, do 18. ure. Vsa sporočila
in faksi, poslani prek navedenih hotelskih
številk, bodo sproti posredovani
konferenčni pisarni.

PISARNA ZDRUŽENJA
INSOL EUROPE
INSOL Europe
PO Box 7149, Clifton,
Nottingham NG11 6WD UK
Za dodatne informacije se lahko obrnete
tudi na Caroline Taylor:
Tel. št.: +44 (0)115 8780584
E-pošta: carolinetaylor@insol-europe.org
ali Harriet Taylor:
Tel. št.: +44 (0) 7771621930
E-pošta: harriet@insol-europe.org

ORGANIZACIJSKI ODBOR

REZERVACIJE HOTELSKE
NASTANITVE

Radu Lotrean & Evert Verwey
sopredsednika Odbora za
vzhodnoevropske države

Združenje INSOL Europe ni zadolženo za
rezervacijo hotelske nastanitve. Nastanitev
v izbranem hotelu si morajo rezervirati
udeleženci sami. Priporočljivo je, da pred
prihodom rezervacijo hotelu tudi potrdijo.
Delegati in udeleženci konference
poravnajo hotelske stroške ob odjavi. Ob
morebitni pozni rezervaciji konferenčni
hotel ne jamči razpoložljivosti hotelskih sob.

Edvins Draba (Latvija)
& Marko Zaman (Slovenija)
sopredsedujoča Tehničnemu odboru

ODPOVED HOTELSKE
NASTANITVE
Ob potrditvi hotelske rezervacije bodo
udeleženci prejeli pogoje morebitne
odpovedi hotelske nastanitve.

VPRAŠANJA GLEDE
KONFERENCE
Niculina Somlea, koordinatorka Odbora
za vzhodnoevropske države
E-pošta: niculinasomlea@insol-europe.org
Tel. št.: +40 (0) 732 011964

Caroline Taylor
administrativna vodja
Ob podpori:
Malcolm Cork
organizator konference EECC
Paul Newson
odgovorni za komunikacijo
Hannah Denney
odgovorna za sponzorstva in članstvo
Harriet Taylor
odgovorna za upravljanje dogodka
Niculina Somlea koordinatorka Odbora
za vzhodnoevropske države
Emmanuelle Inacio & Myriam Mailly
odgovorni za tehnična vprašanja
Paul Omar koordinator za tehnične
raziskave in preverbe

Izjava o omejitvi odgovornosti: 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.)
Fotografiranje: 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. Če se ne želite pojavljati na fotografijah, pošljite elektronsko sporočilo na
naslov: carolinetaylor@insol-europe.org
Kontaktni podatki: Vaše kontaktne podatke smo posredovali našim sponzorjem, da Vas bodo lahko povabili na dogodke, ki jih bodo organizirali v sklopu
konference. Če ne želite, da jih posredujemo, pošljite elektronsko sporočilo na naslov: hannahdenney@insol-europe.org

KONFERENCA EECC, LJUBLJANA, SLOVENIJA
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Program
Četrtek, 6. junij

16.00 - 18.00
19.30 - 22.30

Registracija
Predkonferenčna večerja in napitki

avla dvorane Janus
Gostilna na Gradu (glej stran 10)

Petek, 7. junij
08.00 - 09.20 Kava za dobrodošlico in registracija

DOPOLDANSKI TEHNIČNI DEL

avla dvorane Janus

Sponzor: NetBid AG

09.20 - 09.30 Pozdravna nagovora predstavnikov združenja INSOL Europe
Janus
Radu Lotrean, nekdanji predsednik INSOL Europe;
sopredsednik EECC pri INSOL Europe; CITR, Romunija,
Evert Verwey, sopredsednik EECC pri INSOL Europe;
Clifford Chance LLP, Nizozemska
09.30 - 10.00 Slavnostni govornik
izr. prof. dr. Marko Simoneti, Katedra za pravnoekonomske znanosti pri
Pravni fakulteti, Univerza v Ljubljani, Slovenija
10.00 - 11.00 Zasedanje 1.
Harmonizacija okvirov preventivnega prestrukturiranja v Evropski uniji
Vodja panela: Edvīns Draba, tehnični sopredsedujoči ljubljanske
konference EECC 2019 združenja INSOL Europe; Sorainen, Latvija
Florian Bruder, DLA Piper, Nemčija
Pawel Kuglarz, Kuglarz & Partners / Univerza v Krakovu, Poljska
Ondřej Vondráček, GD za pravosodje in potrošnike, Evropska komisija, EU
11.00 - 11.30
Odmor za kavo
avla dvorane Janus
Sponzor: Troostwijk
11.30 - 12.15
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
Radek Werich, Giese & Partner, Češka republika
dr. Wojciech Wąsowicz, Noerr, Poljska
Inna Zhuranskaya, Kredirel Group, Združeno kraljestvo
12.15 - 13.00
Zasedanje 3.
Uporaba tehnologije pri stečajih: spletni sistem dražb
Vodja panela: Anto Kasak, Kasak & Missik; Univerza v Tartuju, Estonija
Ales Weiksler, NetBid, Slovenija, Peeter Viirsalu, TGS Baltic, Estonija
Marc André, Etude Marc André, Francija
13.00 - 14.00
Kosilo za delegate in udeležence
restavracija Marco Polo
Sponzor: bnt attorneys in CEE
Program se lahko kadarkoli spremeni.
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Program
POPOLDANSKI TEHNIČNI DEL

Sponzor: CNAJMJ

(Državni svet pravosodnih sodelavcev in sodnih uradnikov)

14.00 - 14.45

14.45 - 15.30

15.30 - 16.00
16.00 - 16.45

16.45 - 17.30

17.30 - 17.45
17.45 - 19.00
18.30 - 20.30

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?
Vodja panela: Glen Flannery, CMS, Združeno kraljestvo
Michał Barłowski, Wardyński & Partners, Poljska
Peter Sprinz, HAVEL & PARTNERS, Češka republika
Zasedanje 5.
Učinkovitejši insolvenčni postopki: določitev upravitelja
• 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, bnt attorneys in CEE, Litva
Dmitry Konstantinov, Ilyashev & Partners, Rusija
Hans-Georg Kantner, Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870), Avstrija
sodnica Kersti Kerstna-Vaks, Okrožno sodišče v Tartuju, Estonija (v
pričakovanju potrditve)
Odmor za kavo
avla dvorane Janus
Sponzor: Troostwijk
Zasedanje 6.
Vidiki čezmejnega insolvenčnega postopka na področju letalstva
• Študija primera
Vodja panela: dr. Christof Schiller, Anchor Rechtsanwälte, Nemčija
dr. Ulla Reisch, ULRS, Avstrija
Tobias Schulten, Clifford Chance, Nemčija
dr. Paulius Markovas, COBALT, Litva
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
Maja Zerjal, Proskauer Rose, ZDA
Anže Pavšek, Zaman and Partners, Slovenija
Sklepna nagovora:
Radu Lotrean & Evert Verwey, sopredsednika EECC pri INSOL Europe
Sprejem z napitki in mreženjem
avla dvorana Janus (glej stran 10)
Sprejem skupine mladih članov
hotel Vanders (glej stran 11)
Sponzor: Schiebe und Collegen

KONFERENCA EECC, LJUBLJANA, SLOVENIJA
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Kako do nas?
Ljubljana-sever in zavijte na severno
ljubljansko obvoznico H3. Po 4km
zapustite obvoznico na izvozu št. 3 (smer
Ljubljana-center). Po 350m zavijte desno
na Dunajsko cesto. Po 220m zavijte desno
v Ogrinčevo ulico, potem pa zavijte v
prvo ulico levo. Po 280m zavijte levo in še
enkrat levo na Dunajsko cesto. Po 260m
boste na desni strani videli Austria Trend
Hotel Ljubljana.

KAKO DO KRAJA DOGODKA?
Konferenčni hotel je od Letališča Jožeta
Pučnika Ljubljana oddaljen 30km.
Javni prevoz:
postajališče mestnega prometa za proge
6, 8, 11, 18.
Transferni prevoz z letališča:
GoOpti, Nomago in Ride2. Vozovnice
(9¤) so na voljo na prihodih.
Prevoz s taksijem: Ob vnaprejšnjem
naročilu in dogovoru prevoz običajno
znaša okrog 25¤.
Ljubljana Hotel-Austria Trend ponuja
možnost prevoza s taksijem za 35¤ za
največ 3 potnike. Doplačilo za vsakega
dodatnega potnika znaša 10¤. Za naročilo
prevoza se obrnite neposredno na hotel.
Osebni prevoz:
Iz dunajske in graške smeri: Peljite po
cesti E57/A9 vse do izvoza za
Beljak/Villach/Kranj in zavijte na severno
ljubljansko obvoznico H3. Po 4,3km
zavijte levo na Dunajsko cesto. Po 220m
zavijte desno v Ogrinčevo ulico, potem pa
zavijte v prvo ulico levo. Po 280m zavijte
levo in še enkrat levo na Dunajsko cesto.
Po 260m boste na desni strani videli
Austria Trend Hotel Ljubljana.
Iz koroške smeri: Peljite po cesti E57 vse
do izvoza Gradec/Graz/Maribor/
8

Iz tržaške smeri: Peljite po cesti A1/E61 in
sledite smerokazom za Ljubljano do
izvoza za Ljubljano-sever, kjer zavijete na
severno ljubljansko obvoznico H3. Po 4km
zapustite obvoznico na izvozu št. 3 (smer
Ljubljana-center). Po 350m zavijte desno
na Dunajsko cesto. Po 220m zavijte desno
v Ogrinčevo ulico, potem pa zavijte v
prvo ulico levo. Po 280m zavijte levo in še
enkrat levo na Dunajsko cesto. Po 260m
boste na desni strani videli Austria Trend
Hotel Ljubljana.
Kako do hotelske garaže? Če prihajate z
južne ljubljanske obvoznice, peljite po
Štukljevi cesti in zavijte levo na Dunajsko
cesto, potem zavijte v prvo ulico desno in
takoj nato v prvo ulico levo. Po 280m
zavijte levo in še enkrat levo na Dunajsko
cesto. Po 260m boste na desni strani
videli Austria Trend Hotel Ljubljana.

Parkirnina znaša 1,50¤ na uro oziroma 15¤
za 24 ur. Nočno parkiranje (med 19. in 7.
uro) znaša 4¤.
Delegati lahko uporabljajo tudi garažo na
Dunajski cesti 162, ki je od hotela
oddaljena približno 200 metrov.

POTOVALNO IN ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE
Združenje INSOL Europe ne prevzema
nikakršne odgovornosti za kakršnokoli
izgubo, škodo, poškodbo, nesrečo,
zamudo ali nevšečnosti, nastale med
konferenco. Vsak delegat, udeleženec
konference ali spremljevalec nosi
odgovornost, da se ustrezno zavaruje za
nepredvidene potovalne okoliščine ter
morebitne nesreče ali bolezni v času
bivanja v Sloveniji.
KONFERENCA EECC, LJUBLJANA, SLOVENIJA

Informacije
V četrtek, 6. junija, med 16. in 18. uro bo
registracija potekala v hotelski avli pri
recepciji. V petek, 7. junija, od 8. ure
naprej bo registracija potekala v avli
konferenčne dvorane Janus v nižjem
pritličju.

REGISTRACIJA

Konferenca bo v celoti potekala v
dvoranah Janus in Kronos (v nižjem
pritličju).

PRIPONKE
Delegati in udeleženci konference morajo
vselej vidno nositi osebno priponko, ki
omogoča obisk tehničnih sklopov
konference ter udeležbo na družabnih
dogodkih in kosilu. Spremljevalci morajo
vidno nositi osebno priponko, da se lahko
udeležijo družabnih dogodkov.

KOSILO
Petkovo kosilo – izključno za delegate in
udeležence – bo v hotelski restavraciji
Marco Polo v prvem nadstropju.

POSEBNE PREHRANSKE
ZAHTEVE
Delegati in spremljevalci morajo do
ponedeljka, 10. maja, o morebitnih
posebnih prehranskih zahtevah
obvestiti Harriet Taylor na e-naslov:
Harriet@insol-europe.org.

Člani Zbornice upraviteljev Slovenije
(ZUS) naj o morebitnih prehranskih
zahtevah obvestijo Roberta Razborška na
e-naslov: info@zbornica-upraviteljev.si.

KONFERENČNA PRAVILA
OBLAČENJA
Delegatom priporočamo, da za vse
konferenčne sklope izberejo sproščeno
poslovno obleko. Izjema so govorniki in
panelisti, za katere velja formalna
poslovna obleka. Za četrtkov večerni
dogodek naj udeleženci sežejo po
sproščeni poslovni obleki.

KONFERENCA EECC, LJUBLJANA, SLOVENIJA

UPOŠTEVANJE ČASOVNIH
OMEJITEV
Konferenčni tehnični program je nabito
poln, zato pričakujemo, da se bodo vsi
udeleženci konference in govorniki
dosledno držali časovnih omejitev,
navedenih v programu.

ODPOVEDI
V primeru odpovedi ne vračamo
vplačanih kotizacij, omogočamo pa
prenos vplačane kotizacije na drugo
zaposleno osebo znotraj iste
gospodarske družbe.

KONFERENČNO GRADIVO IN
APLIKACIJA
Konferenčno gradivo bo na voljo v
elektronski obliki v formatu PDF v posebni
konferenčni aplikaciji. Konferenčna
aplikacija vsebuje podroben konferenčni
program, informacije o sponzorjih,
govornikih, delegatih in udeležencih ter
omogoča dopisovanje in pošiljanje
sporočil.
Kako dostopati do konferenčne aplikacije?
1. Znotraj spletnih trgovin Apple App Store ali
Google Play App Store poiščite ‘INSOL Europe’.
2. Prenesite aplikacijo na elektronsko napravo.
3. Prijavite se z elektronskim naslovom, ki ste ga
uporabili ob prijavi na konferenco.
4. Vpišite geslo po lastni izbiri. Izberite geslo, ki si
ga boste zlahka zapomnili, npr. ‘eecc'. Po
uspešni prijavi boste izbrano geslo potrebovali
le ob morebitni odjavi iz aplikacije.
5. Na prikazanem seznamu izberite konferenco
EECC.
6. Kliknite na profilno ikono v zgornjem desnem
kotu zaslona, naložite fotografijo ter uredite
osebni profil. Od tod lahko pošiljate sporočila
drugim delegatom in udeležencem,
posodabljate aplikacijo, si zabeležite obveznosti
in opravke ter vnašate zapiske.
7. Domača stran omogoča dostop do programa,
dokumentov in gradiva, govornikov, delegatov
in udeležencev, sponzorjev, anket, ki potekajo v
živo, in zbirnega mesta za povratne informacije.
8. Vljudno vabljeni, da redno uporabljate
konferenčno aplikacijo.
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Informacije

PREDKONFERENČNA VEČERJA

Četrtek, 6. JUNIJA – Predkonferenčni
sprejem z večerjo (ob vnaprejšnji prijavi
in vplačilu pred pričetkom konference) bo
v Gostilni na Gradu, Grajska ploščad d.o.o,
Grajska planota 1, 1000 Ljubljana, tel. št.:
+ 386 820 51930 – www. nagradu.si.
Za manjše število delegatov bo
organiziran prevoz do restavracije ob
18.45. Prevozno sredstvo bo odpeljalo
izpred konferenčnega hotela ob zapolnitvi
sedežev. Do Gostilne na Gradu pelje
vzpenjača (povratna vozovnica je
vključena v ceno večerje). Predstavniki
INSOL Europe so vljudno naprošeni, da
pridejo do spodnje postaje tirne
vzpenjače od 19.10 naprej.
Naslov spodnje postaje tirne vzpenjače:
Krekov trg 4, 1000 Ljubljana
Do grajskega griča z restavracijo je
možen tudi cestni dostop, vendar ima
grajsko parkirišče omejene zmogljivosti.
Predkonferenčne napitke bodo stregli na
terasi restavracije med 19.30 in 20.15.

Prevoz nazaj v hotel (npr. s taksijem)
poteka v lastni režiji. Zadnji spust tirne
vzpenjače je ob 22.30. Po tej uri je možno
z grajske vzpetine sestopiti peš.
Delegati, ki se želijo udeležiti večerje, niso
pa se še prijavili, naj se čim prej po
elektronski pošti obrnejo na Harriet Taylor
(Harriet@insol-europe.org).

LETNA SKUPŠČINA EECC
PETEK, 7. JUNIJA – Letna skupščina je
odprta zgolj za člane Odbora za
vzhodnoevropske države. Potekala bo 7.
junija v dvorani Andromeda (v 1.
nadstropju) s pričetkom ob 13.30.

SPREJEM Z NAPITKI IN
MREŽENJEM
PETEK, 7. JUNIJA – Konferenca se bo
sklenila s sklepnima nagovoroma ob 17.45.
Delegati in udeleženci so vabljeni, da se
nam pridružijo na sprejemu z mreženjem
ob napitkih v avli konferenčne dvorane.
Sprejem bo trajal do 19. ure.

Strežena večerja se bo pričela ob 20.15,
sklenila pa se bo okrog 22. ure.
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Informacije
SPREJEM SKUPINE MLADIH
ČLANOV

PETEK, 7. JUNIJA – Skupina mladih
članov združenja INSOL Europe
organizira sprejem z napitki na strešni
terasi hotela Vanders v Krojaški ulici 8,
1000 Ljubljana, tel. št : +386 1 200 9000,
med 18.30 in 20.30. Iz konferenčnega
hotela bo za manjšo skupino ljudi
zagotovljen enosmerni prevoz, ki bo
odpeljal ob zapolnitvi sedežev.
Dogodek je odprt za člane in nečlane,
mlajše od 45 let.

Če se niste prijavili,
bi se pa želeli udeležiti mrežnega
družabnega dogodka, se obrnite
bodisi na Georgesa-Louisa Haranga
(harang@hocheavocats.com) ali na
Anne Bach (ABach@GOERG.de).

TLORIS KONFERENČNIH
PROSTOROV

KONFERENCA EECC, LJUBLJANA, SLOVENIJA
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Generalni sponzorji združenja 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

WWW.TROOSTWIJKAUCTIONS.COM

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

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

www.drpartners.com

ASSET EXPERTISE
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

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

