Vesterbrogade 32
1620 København V

Efterårsseminar 2021 den 11. – 12. november 2021
Danske Insolvensadvokater inviterer igen medlemmer til et spændende seminar på Radisson Blu Scandinavia Hotel,
Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C, den 11. og 12. november 2021. Der vil være faglige oplæg og mulighed for at mødes
med gode kollager.
Program for dagene:
Torsdag, den 11. november 2021
10.15

Velkomst
Michala Roepstorff, Partner Plesner og Bestyrelsesmedlem Danske Insolvensadvokater

10.20

Turnaround fra et finansielt perspektiv
Hvordan gennemfører man en succesfuld turnaround af en kriseramt virksomhed? Svaret vil
afhænge af den konkrete virksomhed, herunder bl.a. ledelsen, branchen, hvor kritisk
situationen samt en række andre forhold. Oplægget vil omhandle vigtige elementer, der kan
være afgørende i en succesfuld turnaround, herunder:
1. Årsager til krise, faresignaler og effekt af C19
2. Krisestabilisering og overblik over situationen
3. Likviditetsforecasting
4. Turnaround initiativer
5. Interessenthåndtering og kommunikation.
Oplægsholder Mads Johansson, PwC

11.45

Frokost

12:45 - 14:15 Hvilken påvirkning har valg af rekonstruktionsmodel (i bred forstand) for den interne håndtering
hensættelse, afskrivning, konsolidering etc.?
Hvordan skabes løsninger, som både sikrer ligelig behandling af de involverede kreditorer og
samtidig tilgodeser, at den finansielle kreditor ift. hensættelser etc. ikke belastes
unødvendigt og derfor ikke ønsker at medvirke.
Oplægsholder Morten Husted Permin, Deloitte
14:15 - 14:30 Kaffepause

14:30 –16:45 Den kriseramte virksomhed som investering og dermed set fra investors side
Hvad er vigtigt for at gøre investeringen attraktiv, og hvorledes optimeres salgbarheden,
hvordan fungerer processen
Erfaringer fra gode og dårlige forløb, som kan have interesse for de rådgivere, som er
involveret primært på vegne enten af hovedkreditorer eller virksomheden, men også på vegne
af investor
Trends i forhold til investering i kriseramte virksomheder er der et tiltagende marked etc.
Oplægsholder Christian Hassel, Co-Founder og Partner, Greystone Capital Partners
18:30

Drinks

19:00

Middag

Fredag, den 12. november 2021
09:30 -10:30 Skattemæssige forhold i forbindelse med restrukturering af en kriseramt virksomhed
En restrukturering vil ofte være forbundet med en række skattemæssige konsekvenser
afhængig af den valgte model, herunder:
• Underskudsbegrænsning
• Skattepligt/fradrag for tab
• Begrænset fradragsret for renter
• Ændringer i sambeskatningen, herunder hæftelse mellem selskaberne
Oplægsholder Karina Hejlesen Jensen, PwC
10:30-10:45 Kaffepause
10:45 -11:45 Panel om rekonstruktioner i det virkelige liv set fra set fra finansiel kreditors perspektiv og
opgaven for banken en certificeret insolvensadvokat
Oplægsholder Christian Jul Madsen; Kromann Reumert, Aarhus
11:45

Afslutning

Det er gratis at deltage, og du kan tilmelde dig her: LINK
Sidste frist for tilmelding er den 31. oktober 2021.
Hvis du har spørgsmål til arrangementet, så skriv gerne til Caroline Ibæk på cib@danskeadvokater.dk
Vi glæder os til at se dig.

