
ZAPROSZENIE
Śniadanie biznesowe

W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i spółki TMF Poland zapraszamy 
na śniadanie biznesowe:

„JAK OPTYMALNIE FINANSOWA Ć DZIAŁALNO ŚĆ SPÓŁEK? 
Perspektywa prawna, ksi ęgowa i podatkowa, z uwzgl ędnieniem 
zmian podatkowych do tzw. niedostatecznej kapitaliz acji”

Spotkanie odbędzie się 

RSVP:
Prosimy o potwierdzenie przybycia 
do 28 maja 2013 r.
e-mail: krystyna.wlazlo@dzp.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Udział w śniadaniu jest bezpłatny .

Spotkanie odbędzie się 
4 czerwca 2013 roku (wtorek), godz. 09.00 – 11.00
w Hotelu Scandic , ul. Pilsudskiego 49/57, Wrocław . 

W czasie spotkania zapoznamy Państwa z:
� perspektywą prawną finansowania spółek - dług czy pieniądze od wspólnika,
� podatkowymi aspektami finansowania działalności podmiotów gospodarczych, 

z uwzględnieniem zmian przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji,
� kwestiami dotyczącymi kredytów, pożyczek, podwyższeń kapitałów i dopłat 

udziałowców oraz faktoringu.

Mamy nadzieję, że w czasie dyskusji będziemy mogli wszyscy wymienić  
doświadczenia i pokusić się o przewidywania dotyczące szans realizacji 
poszczególnych pomysłów. 

Zapraszamy Państwa do rozmów przy śniadaniu w miłej atmosferze.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie oraz selekcji zgłoszeń. 



PRELEGENCI

Teresa Brodowicz
Senior Accountant, TMF Group 
Zajmuje się kompleksowym rozliczaniem rachunkowo-podatkowym spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością, jak również oddziałów. Ma doświadczenie zawodowe w biurach 
świadczących usługi outsourcingowe na rzecz firm międzynarodowych. 
Jest certyfikowaną księgową. Tytuł zawodowy to magister ekonomii, który uzyskała na Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Ponadto ukończyła studia 
podyplomowe w zakresie rachunkowości. 

Aleksandra Kubi ś
Accounting Manager, TMF Group Accounting Manager, TMF Group 
Zajmuje się kompleksowym rozliczaniem rachunkowo – podatkowym spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych i oddziałów przedsiębiorców 
zagranicznych. Ma także doświadczenie zawodowe w zakresie kadr i płac. 
Jest absolwentką Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej  w Katowicach 
(obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz certyfikowaną księgową. Ukończyła studia 
podyplomowe w zakresie controllingu oraz strategii podatkowych.

dr Anna Partyka-Opiela 
Associate, Doma ński Zakrzewski Palinka
Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa farmaceutycznego oraz związanych 
z nim zagadnień prawa podatkowego. Ze szczególnym uwzględnieniem doradza w kwestiach 
związanych z wytwarzaniem, dystrybucją, marketingiem i promocją produktów leczniczych 
oraz compliance.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, gdzie w 2010 obroniła pracę doktorską z zakresu prawa podatkowego pt. 
„Zachowania podatnika a granice zobowiązania podatkowego”.



PRELEGENCI

Krzysztof Dyba 
Senior Tax Manager, doradca podatkowy, Doma ński Zakrzewski Palinka
Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym w zakresie transakcji 
typu M&A, strukturyzacji międzynarodowych przejęć i reorganizacji grup kapitałowych dla 
funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów branżowych. Przeprowadzał podatkowe i prawne 
badania due diligence z elementami analiz finansowych. Doradzał przedsiębiorstwom 
z branży energetycznej. Specjalizuje się też w doradztwie podatkowym dla inwestorów 
z sektora nieruchomości, budownictwa oraz funduszy inwestycyjnych. Doradza inwestorom 
zagranicznym inwestującym oraz restrukturyzującym grupy holdingowe w Polsce. 
Ukończył Wydział Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Jest również 
absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Piotr Grzelczak
Associate, radca prawny, Doma ński Zakrzewski Palinka
Specjalizuje się w zakresie kontraktów handlowych, prawa spółek (m.in. zakładanie spółek 
i bieżąca obsługa korporacyjna) oraz prawa pracy. Przeprowadzał również prawne badania 
due dilligence. 
Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Szkoły Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej prowadzonej przez Uniwersytet Cambridge 
oraz Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przez Uniwersytet Humboldta w Berlinie. 
Studiował także na Uniwersytecie Mannheim w Niemczech oraz na Uniwersytecie Trumana 
w USA, gdzie zajmował się problematyką prawnych uwarunkowań działalności gospodarczej.


