Vesterbrogade 32
1620 København V

Danske Insolvensadvokater inviterer igen til "Insolvensrettens Dag",
som i år afholdes
Torsdag den 24. marts 2022
på Scandic Hotel Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.
Program for dagen:
9.30

Velkomst
Carsten Ceutz, Formand Danske Insolvensadvokater, Advokat og Videnspartner, Kirk Larsen &
Ascanius

9.40

Den forebyggende rekonstruktionsbehandling– hvad nu?
Indførsel af en skelnen mellem SMV virksomheder og andre virksomheder er relevant for
blandt andet opdeling af afstemning i nye forskellige afstemningsklasser, indførsel af tidlig
varsling baseret på den struktur og det tilbud, der i dag kendes fra Early Warning. Hvad
dækker den ny term for sandsynligheden for insolvens, hvornår skal fyldestgørelsesforbud
indtræde herunder, at det først er herved, at der er krav om udpegning af en rekonstruktør,
og det først er fra dette tidspunkt, at der gælder en fristdag. De kendte modeller om akkord
og virksomhedsoverdragelse, som gælder under den gældende rekonstruktionsbehandling,
udbygges med muligheden for nedsættelse selskabskapital til 0 kr. og forhøjelse med ny
kapital. Der sker et insolvensretlig – men ikke skatteretligt – opgør med udfordringerne med
det udelelige skatteår, således at der kan ske akkord for et beløb, der skal erklæres fra
regnskabskyndig tillidsmand, en generel regel med fremrykket opsigelsesadgang og
udbetalinger fra andelsselskaber, som skyldner har været deltager, tvangsakkord under
konkurs foreslås genindført – der er rigeligt at tage fat på og blive klog af…
Ordstyrer - Carsten Ceutz, Advokat og Videnspartner, Kirk Larsen & Ascanius
Indlægsholder:
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Professor Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet og
formand for Konkursrådet

10.30

NSK – National Enhed for Særlig Kriminalitet - Hvem er de og hvordan samarbejder vi?
Med NSK etableres de retlige rammer for et formaliseret operativt samarbejde i den nye enhed,
mellem politiet, andre relevante myndigheder, herunder bl.a. Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og
Told- og Skatteforvaltningen og udvalgte private aktører i bl.a. banksektoren. Det operative
samarbejde skal bidrage til at bekæmpe og forebygge hvidvask og terrorfinansiering.
Ordstyrer - Carsten Ceutz, Advokat og Videnspartner, Kirk Larsen & Ascanius
Indlægsholder:
Christian Jakobsen, Centerchef og Politiinspektør, NSK │National enhed for Særlig Kriminalitet
Center for Økonomisk Kriminalitet

11.00

Kaffepause

11.15

Den nye økonomiske post – COVID 19 – virkelighed og økonomiske og finansielle perspektiver
Dansk økonomi befinder sig i et kraftigt opsving med gode afsætningsmuligheder, men også med
alvorlig mangel på arbejdskraft og materialer, og med et kraftigt pres i retning af stigende priser og
lønninger. Det giver stigende risiko for en såkaldt hård landing, hvor overophedning lægger grunden
til en ny krise. Der er også risici fra globale spændinger, for eksempel med Rusland eller det stadig
uløste problem med høj statsgæld i en række EU-lande. Samtidig er udsigterne for renterne også
mere usikre end længe set.
Ordstyrer - Carsten Ceutz, Advokat og Videnspartner, Kirk Larsen & Ascanius
Indlægsholder:
Las Olsen, Cheføkonom, Danske Bank

12.15

Frokost

13.15

Nyt fra Gældsstyrelsen
Gældsstyrelsen orienterer om aktuelle emner.

14.15

Kaffepause

14.35

Workshops - Vælg mellem følgende:
Workshop 1: Forebyggende rekonstruktion og ”værktøjer”
Præsentation af en permanent ordning for Early Warning i Danmark og EU
• Præsentation af det danske set-up for Early Warning – aktuelle og fremtidige indsatser
• Forventninger til samspillet mellem varslingssystemet og rådgivningssystemet
• Samarbejdet i EU om udvikling af Early Warning
Ordstyrer - Carsten Ceutz, Advokat og Videnspartner, Kirk Larsen & Ascanius
Indlægsholder:
Morten Møller, Early Warning
Workshop 2: Neobanker – hvad er Neobanker og hvordan samarbejder vi?
”Hvad er neobanker?”, og er der forskel på noebanker (eks. Lunar) og andre neobanker.
Workshoppen vil også indeholde en Q&A session, hvor man kan spørge ind til neobanker,
samarbejde med konkursboer osv.
Ordstyrer – Anders Hofmann Kønigsfeldt, Advokat og Partner, Bech-Bruun
Indlægsholder:
Svend Riis, Head of Legal, Lunar
Workshop 3: Virksomhedspant i rekonstruktion – Frysning af pantet – Panthaverregnskab –
Nødvendig finansiering til håndtering af virksomhedspantet
Der tales over praktiske og relevante emner omkring virksomhedspantet.
Ordstyrer - Birgitte Jørgensen, Advokat og Partner, Dahl Advokatpartnerselskab
Paneldeltagere:
Line Herman Langkjær, Associate Professor, Ph.d., cand.jur., Aarhus Universitet
Andreas Kærsgaard Mylin, Advokat og Partner, Holst, Advokater

15.35

Workshop – gentages, vælg mellem 1, 2 og 3 (se ovenstående)

16.35-17.00

Afslutning
Herefter bydes på et glas vin eller vand

Vi glæder os til at se dig
Tilmelding kan ske ved at klikke her
Tilmeldingsfrist d. 13. marts.
Der var venteliste for deltagelse i Insolvensrettens Dag 2021, og selvom vi har sørget for, at der nu kan være endnu flere
deltagere, opfordrer vi alle interesserede til at komme med hurtige tilmeldinger til dette Insolvensrettens Dag 2022 med
højaktuelle emner.

