Jak zapobiegać
niewypłacalności
farm wiatrowych?

Zmiany na rynku OZE a kryzys
zadłużenia projektów wiatrowych.

Termin: 20 lutego 2018 r. godz. 09:30 - 13:00
Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 21 p.
RSVP:

do 17 lutego, E: emilia.zakrzewska-koszel@dzp.pl
T: +48 22 557 76 45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatora.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy.

Zmiany na rynku na rynku OZE
a kryzys zadłużenia projektów wiatrowych
Program spotkania
Zmiany na rynku energii wiatrowej – jak wpływają na wypłacalność projektu wiatrowego?

 Jakie zmiany zaszły w ostatnim roku? Podatek od nieruchomości, zmiany w systemie wsparcia farm wiatrowych gdzie jesteśmy? Co może przynieść rok 2018?
 Wpływ zmian na rynku na wypłacalność farm wiatrowych w świetle prawa. Liczy się nie tylko bieżąca płynność,
ale też relacja przyszłych przychodów do długu.
 Obowiązki managera w związku z niewypłacalnością spółki. Za co odpowiada manager?
 Tradycyjna upadłość nie jest rozwiązaniem. Dlaczego może być trudno ogłosić upadłość farmy wiatrowej?
Jak zapobiegać niewypłacalności farm wiatrowych?
 Dlaczego banki nie chcą upadłości kredytobiorców?
 Restrukturyzacja kredytu – co bank i kredytobiorca mogą wspólnie osiągnąć?
 Sądowa restrukturyzacja zadłużenia. Czy to opcja dla farm wiatrowych?
Pre-pack, czyli kontrolowane wyjście z inwestycji w OZE. Doświadczenia DZP





Między transakcją a postępowaniem upadłościowym. Recepta na wysokie koszty upadłości. Na czym polega pre-pack?
Kiedy rozmawiać z nabywcą? Jaka jest rola banku w negocjacjach?
Pre-pack a koncesja na wytwarzanie i obrót energią.
Umowa przeniesienia przedsiębiorstwa – pre-pack z punktu widzenia nabywcy farmy wiatrowej.
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Zmiany na rynku na rynku OZE
a kryzys zadłużenia projektów wiatrowych
Prelegenci

Rafał Hajduk,
Partner

Magdalena Skowrońska,
Partner

Tomasz Kalicki,
Senior Associate

Michał Cecerko,
Associate

Jego doświadczenie obejmuje
prace w sektorze
energetycznym, m.in.
doradztwo przy inwestycjach
w infrastrukturę
energetyczną, w szczególności
mocy wytwórczych, project
finance, M&A, JV oraz
doradztwo przy obrocie
energią, paliwami, CO2.

Doradza zarówno
kredytobiorcom, jak i
instytucjom finansowym we
wszystkich rodzajach transakcji
finansowania, w tym
finansowania
ustrukturyzowanego,
finansowania przejęć i
kredytów konsorcjalnych.

Doradza przy transakcjach
obejmujących finansowanie
i ustanawiania prawnych
zabezpieczeń wierzytelności
oraz transakcjach M&A,
zarówno na szczeblu
krajowym,
jak i międzynarodowym.

Jego doradztwo obejmuje
głównie prawo upadłościowe i
restrukturyzacyjne, jak
również ochronę
przedsiębiorstw przed
upadłością i ochronę
menadżerów przed ryzykami
osobistymi związanymi z
procesami upadłości i
restrukturyzacji.

rafal.hajduk@dzp.pl

magdalena.skowronska@dzp.pl tomasz.kalicki@dzp.pl
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michal.cecerko@dzp.pl

