ZAPROSZENIE

Dr Anna Maria Panasiuk i Grupa YOURS
zapraszają na
konferencje poświęcone sukcesji międzypokoleniowej pt.

„ZMIANA WARTY W FIRMACH RODZINNYCH”.
Konferencje odbędą się:
12 maja 2015 roku w hotelu MODERNO w Poznaniu, ul. Kolejowa 29
13 maja 2015 roku w hotelu NOVOTEL w Katowicach, Al. Roździeńskiego 16
19 maja 2015 roku w hotelu MONOPOL we Wrocławiu, ul. H. Modrzejewskiej 2

PROGRAM
09.30

Poczęstunek i rejestracja

10.00

Otwarcie konferencji i przywitanie gości- dr Anna Maria Panasiuk (Grupa YOURS)

10.05

Sukcesja majątkowa w rodzinie - dr Anna Maria Panasiuk (Grupa YOURS)

10.50

Sukcesja firmy rodzinnej - dr Adrianna Lewandowska (Lewandowska & Partnerzy)

11.35

Przerwa kawowa

12.05

Global Macro Outlook: Kontrola ryzyka działa! – Christian Schulz (Berenberg Bank) – prelekcja w języku angielskim

12.50

Ryzyka prawne w firmie rodzinnej – Michał Mieszkiełło (Grupa YOURS)

13.35

Podatki w firmie rodzinnej - Michał Nowacki (Grupa YOURS)

13.50

Lunch i networking

Ustąpienie miejsca za sterami tworzonego przez lata biznesu to dla większości właścicieli firm rodzinnych proces niełatwy,
tym bardziej, że obarczony wieloma ryzykami natury prawnej, finansowej i podatkowej. Ponad dwie trzecie przedsiębiorców,
którzy w latach dziewięćdziesiątych rozpoczynali działalność gospodarczą, a dziś zbliżają się do wieku emerytalnego, stoi
więc przed trudnym zadaniem bezpiecznego przekazania firmy i majątku spadkobiercom. Pokoleniowa zmiana za sterami
polskiego biznesu wydaje się jednym z większych wyzwań gospodarki w nadchodzących latach, zwłaszcza że w większości
przypadków wymaga jednocześnie restrukturyzacji zarówno rodzinnych przedsiębiorstw, jak też portfela aktywów.
Aby mieć wpływ na to, co będzie się działo z majątkiem w przyszłości, należy odpowiednio wcześnie przygotować nie tylko
przyszłych spadkobierców, ale również aktywa, które mają im przypaść w udziale. Sukcesja bowiem jest procesem
złożonym, wymagającym zarówno czasu i zaangażowania, jak również specjalistycznej wiedzy i opracowania
odpowiedniego planu działania. Wdrażane rozwiązania służą wszakże zapewnieniu bezpiecznej kontynuacji biznesu czy
strategii inwestycyjnej na kolejne lata, a być może całe pokolenia.
Konferencje organizowane przez Grupę YOURS mają na celu przekazanie właścicielom firm rodzinnych i ich spadkobiercom
informacji o prawnych, podatkowych i finansowych aspektach związanych z sukcesją majątku oraz zabezpieczeniem
kontynuacji rodzinnego biznesu. Podczas prelekcji eksperci z Grupy YOURS, Lewandowska & Partnerzy, Instytutu Biznesu
Rodzinnego oraz Berenberg Bank omówią kluczowe zagadnienia związane z przygotowaniem strategii dla planowanej
sukcesji, a ponadto wskażą obszary, w których rodzinne firmy lub majątki mogą obecnie wymagać szczególnej uwagi.

Udział w konferencji „Zmiana warty w firmach rodzinnych” jest bezpłatny. Chętnych do udziału w wydarzeniu
zapraszamy do rejestracji telefonicznej lub mailowej. Kontakt: Tomasz Gierwat, 601 349 886, tgierwat@citybell.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona. Podczas rejestracji prosimy o wskazanie preferowanej lokalizacji konferencji.
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