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[WSSE]: Webinarium: „Odpowiedzialno?? cz?onków zarz?du
i mened?erów”
Wa?brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Kancelari? TLA Tax
Legal Advisors zaprasza na bezp?atne webinarium: „Odpowiedzialno?? cz?onków zarz?du i
mened?erów”, które odb?dzie si? 2 marca 2021 r. od 10:00 do 11:30.
Prosimy o przekazanie zaproszenia równie? do osób zarz?dzaj?cych w pa?stwa firmie.
Agenda spotkania:
Za co odpowiedzialno?? ponosz? cz?onkowie zarz?du na gruncie kodeksu spó?ek
handlowych i prawa upad?o?ciowego?
Czy cz?onek zarz?du albo mened?er mo?e odpowiada? za swoje dzia?ania karnie i
podatkowo?
Jak kszta?tuje si? odpowiedzialno?? cz?onków zarz?du wzgl?dem spó?ki i osób trzecich?
Jak cz?onkowie zarz?du i mened?erowie mog? zabezpieczy? si? przed ryzykami?
Spotkanie poprowadz? dla Pa?stwa:
Robert Smoczy?ski – Partner zarz?dzaj?cy w Kancelarii TLA, radca prawny i doradca podatkowy,
posiadaj?cy wieloletnie do?wiadczenie pracy w firmach tzw. Wielkiej Czwórki. Przed powstaniem
TLA zajmowa? stanowisko Senior Mened?era w biurze Deloitte we Wroc?awiu. Robert Smoczy?ski
zdoby? do?wiadczenie zawodowe podczas realizacji licznych projektów z zakresu doradztwa
podatkowego. Zakres tych projektów obejmowa? mi?dzy innymi przygotowywanie efektywnych
podatkowo rozlicze? oraz struktur organizacyjnych, jak równie? asystowanie Klientom podczas
post?powa? podatkowych oraz w trakcie negocjacji z w?adzami skarbowymi, a tak?e
reprezentowanie podatników przed s?dami administracyjnymi.
Magda Gawdzis – Menad?er w Kancelarii TLA, radca prawny wpisany na list? prowadzon? przez
Rad? Okr?gowej Izby Radców Prawnych we Wroc?awiu. Specjalizuje si? w doradztwie w zakresie
obs?ugi prawnej i korporacyjnej spó?ek. Kompleksowo wspiera ?rednich i du?ych przedsi?biorców
nale??cych do mi?dzynarodowych grup kapita?owych w zakresie sporz?dzania i negocjacji umów
gospodarczych, inwestycyjnych i biznesowych oraz opracowywania dokumentów korporacyjnych i
opinii prawnych. Ma na swoim koncie pozytywnie rozstrzygni?te spory gospodarcze, uczestniczy?a
w procesach restrukturyzacyjnych oraz likwidacyjnych spó?ek i innych podmiotów gospodarczych.
Wieloletnie do?wiadczenie zdoby?a poprzez udzia? w licznych projektach na rzecz podmiotów
m.in. z bran?y automotive, e-commerce, budowlanej i produkcyjnej.
Jakub Dydak – Konsultant w Kancelarii TLA, z któr? zwi?zany jest od 2019 r. i w której rozpocz??
zdobywanie swojego do?wiadczenia zawodowego w dziedzinie prawa. Uczestniczy w projektach
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dotycz?cych prawa handlowego, prawa pracy, prawa w?asno?ci intelektualnej oraz szeroko
poj?tego prawa cywilnego zajmuj?c si? kompleksow? obs?ug? prawn? spó?ek
Link
do
rejestracji
>>>>
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/odpowiedzialnosc-czlonkow-zarzadu-imenedzerow/register?_ga=2.13807479.1383960771.1613999880-1487396930.1589460888
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