UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
e-seminarium
15.09 – 06.10..2017

Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl

Spółki kapitałowe w praktyce
przedsiębiorcy

Program:

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

MODUŁ I – 15.09.2017

1.

Jaka forma działalności jest najkorzystniejsza?
1. Korzyści prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki
cywilnej
2. Rodzaje spółek prawa handlowego
3. Spółki osobowe – korzyści prowadzenia działalności gospodarczej
w formie spółki osobowej
4. Spółki kapitałowe – korzyści prowadzenia działalności gospodarczej
w formie spółki kapitałowej
5. Zasady działania Krajowego Rejestru Sądowego

MODUŁ II – 22.09.2017
Jak prowadzić działalność w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością?
1. Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Zmiana umowy spółki
3. Aktualizacja danych w Rejestrze Przedsiębiorców KRS
4. Składanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań
z działalności zarządu
5. Prawa i obowiązki Wspólników spółki
6. Organy spółki i ich funkcjonowanie
7. Zarząd spółki
8. Zgromadzenie Wspólników
9. Rada Nadzorcza

MODUŁ III – 29.09.2017
Odpowiedzialność członków organów i likwidatorów spółek
kapitałowych
1. Zakres ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej
2. Zakres ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki,
podstawa odpowiedzialności członków organów i likwidatorów
spółek
3. Odpowiedzialność karna członków organów i likwidatorów spółek
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MODUŁ IV – 06.10.2017
Inne podmioty uprawnione do reprezentacji spółek kapitałowych
1. Zakres umocowania prokurenta
2. Zakres umocowania pełnomocnika

Wykładowca: Jakub Antkowiak
Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację adwokacką
w ramach Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Posiada licencję doradcy
restrukturyzacyjnego. Wspólnik w Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu. Specjalista
z zakresu prawa cywilnego, handlowego i upadłościowego. Poza wsparciem
klientów indywidualnych zajmuje się w kompleksową obsługą prawną
przedsiębiorców. Jest wykładowcą i trenerem prowadząc szkolenia z zakresu
różnych dziedzin prawa.

• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę
VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej
najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem
zgłaszającego pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator
zastrzega sobie prawo do zmiany trenera - w takim przypadku
organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych
kwalifikacjach lub wyższych.
• Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni.
• Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
WEB/17

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 249 zł netto
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla
firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
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