HATÁROKON ÁTNYÚLÓ FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK AZ EU-BAN
Figyelemmel az új Ptk. szabályaira is - lehetõségek és kockázatok, mi változhat a Brexit következtében
A gazdálkodó szervezetek ezzel szállal kötõdnek egymáshoz országhatáron belül és kívül. Mi a teendõ, ha a másik
tagállami fél ellen fizetésképtelenségi eljárás indul? Hogyan értelmezhetõk a nemzeti fizetésképtelenségi szabályok az
Európai Unió egységesítési törekvéseiben? Milyen lehetõségekkel és kockázatokkal kell szembenéznie a hitelezõknek,
ha egy másik tagállamban indul fizetésképtelenségi eljárás, és vajon mi várható ezen a területen Nagy-Britannia
Unióból való kilépése következtében? Milyen változásokat eredményezhet a 2017. június 26-tól hatályba lépõ új
rendelet? Ezekre és a még felmerülõ kérdések keressük a választ az Európai Unió Bírósága ítéletei és a nemzeti
bíróságok érdekes, iránymutató döntései segítségével, figyelemmel a magyar Csõdtörvény szabályaira is.

Szakmai fórum
Előadó: dr. CSŐKE ANDREA bíró (Kúria)
Vizsgáljuk az Unió hatályos rendeletét:
- főeljárás-másodlagos eljárás
- az eljárásban figyelembe vehető vagyon
- off-shore cégek elleni fizetésképtelenségi eljárás Magyarországon
- a cégcsoportok fogalma, fizetésképtelenségi eljárásuk, ha több tagállam is érintett
- a vezető tisztségviselők felelőssége
- megtámadási perek

és a 2017. június 26-tól hatályos új rendeletet:
- új fogalmak: pre-insolvency eljárás, hybrid eljárás, soft law,
- a fő érdekeltségek központjának (COMI) meghatározása
- a másodlagos eljárások új szabályai
o - nem fizetésképtelen főeljárás utáni másodlagos eljárás
o - kötelezettségvállalás és annak következményei a magyar hitelezőkre
- fizetésképtelenségi nyilvántartások
- a választottbírósági eljárás és a fizetésképtelenségi eljárás viszonya
- a bíróságok együttműködési kötelezettsége
- cégcsoportok elleni koordinációs eljárás

Kísérletet teszünk az uniós rendeletek és a Ptk. fontos biztosítéki szabályainak az egyeztetésére: zálogjog; tulajdonjog
fenntartás;kezesség;beszámítás

Időpont: 2016. szeptember 14.10.00-15.00
Helyszín: IBIS Styles Bp. Center (volt Metropol ) Bp., VII. Rákóczi út 58
Részvételi díj: 25.800,- Ft + 27 % áfa/fő (mely magában foglalja a szünetekben felszolgált frissítők, az ebéd,
valamint az előadásanyag árát.)
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