
Sanacja
i restrukturyzacja
- uzdrowienie biznesu
w okresie epidemii COVID-19

W związku z sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19 proponujemy wsparcie
dla przedsiębiorców w następujących obszarach:

Doradztwo w zakresie realizacji  umów w
okresie epidemii,  w szczególności  w sytuacjach,
w których wykonanie umowy stało się
niemoż l iwe, bądź  znacznie utrudnione. 

Zapewniamy: 

-  analizę  umów pod kątem oceny ryzyk
związanych z nienależytym wykonaniem, bądź
niewykonaniem umów,

-opracowanie planów zmian w realizacji  umów, 

-  wsparcie klienta w renegocjacjach umów z
kontrahentami.  

REALIZACJA UMÓW

Doradztwo i  wsparcie dla klienta w
negocjacjach z kontrahentami w celu zmiany
sposobu wykonywania umów lub spłaty
zobowiązań  (tzw. pozasądowa
restrukturyzacja).  

Doprowadzenie do zmiany warunków umów lub
spłaty zobowiązań ,  pozwoli  na złagodzenie
wpływu epidemii  na działalność  biznesową
klienta.

Profesjonalne wsparcie prawne w negocjacjach,
w szczególności  uświadomienie kontrahentom,
że zmiana w wykonywaniu umów i  spełnianiu
świadczeń  z  uwagi na epidemię  jest moż l iwa do
obrony przez klienta przed sądem, ułatwi
osiągnięcie porozumienia z kontrahentami.

Z uwagi na trudności  w funkcjonowaniu sądów,
ta forma ułożenia relacji  z  kontrahentami
powinna być  preferowana zarówno przez
wierzycieli  jak i  dłużników. 

NEGOCJACJE



W przypadku, gdy dla przedsiębiorcy istotne
jest uchronienie przed upadłością  w związku z
przejściowymi trudnościami,  wymagające
jednak bardziej  zdecydowanych działań ,  w tym
zablokowania egzekucji  komorniczych wobec
przedsiębiorcy,  należy rozważyć
przeprowadzenie któregoś  z  czterech
postępowań  restrukturyzacyjnych. 

Zapewniamy:

-wsparcie w ocenie przesłanek wszczęcia
postępowania restrukturyzacyjnego,  

-  doradzamy w wyborze odpowiedniego typu
postępowania restrukturyzacyjnego; 

-  kompleksowe doradztwo prawne w
przeprowadzeniu klienta przez proces
restrukturyzacyjny.  

POSTĘPOWANIE
RESTRUKTURYZACYJNE

Przedsiębiorcy powinni na bieżąco 
monitorować  spełnienie przesłanek ogłoszenia
upadłości.  Jeżeli  z  analizy będzie wynikało, że:
zostały spełnione przesłanki ogłoszenia
upadłości  lub nie jest celowym bądź  moż l iwym
przeprowadzenie postępowania 
restrukturyzacyjnego, a w najbliższym czasie
zostaną  spełnione przesłanki ogłoszenia
upadłości,   przedsiębiorca powinien złożyć
wniosek o ogłoszenie upadłości.

Zapewniamy:

- wsparcie w ocenie przesłanek wszczęcia
postępowania upadłościowego;

- doradztwo w zakresie przeprowadzenia
postępowania upadłościowego (w tym
przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości)
i  dalszej ochrony interesów klienta.  

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

Niestabilna sytuacja finansowa spółki,  jak również  dalsze trudności  w ramach działalności  prowadzą  do
zwiększenia się  ryzyka odpowiedzialności  członków zarządu za zobowiązania spółki.  

Zapewniamy: 

-  doradztwo w zakresie oceny odpowiedzialności  członków zarządu i  sposobów mitygacji  ryzyk na nich
ciążących,

-  wsparcie w działaniach mających na celu zmniejszenie ryzyk lub zwolnienie członków zarządu z
odpowiedzialności  za zobowiązania spółek (wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, bądź  złożenie
wniosku o ogłoszenie upadłości) .  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

Jesteśmy gotowi pomóc Państwu
w znalezieniu optymalnego rozwiązania.
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