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PROGRAM
09:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa
09:30 Pojęcie i typologia kowenatów oraz klauzul kontrolnych w umowach kredytowych
• W szczególności podział na: finansowe i niefinansowe, wskaźnikowe, limitujące, obligujące, zakazujące)
• Cele stosowania kowenatów przez kredytodawców i ich skutki dla działalności kredytobiorców
• Kowenanty finansowe, w szczególności:
◦◦zdolności obsługi długu (DSCR, ICR)
◦◦poziomu zadłużenia
◦◦poziomu kapitałów własnych
◦◦wypłaty dywidendy
◦◦kształtujące limity wydatków
Katarzyna Domańska-Mołdawa, Kancelaria Prawna BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. k.

11:00 Przerwa kawowa
11:30 Kowenanty niefinansowe
• Kowenanty niefinansowe (w szczególności negative pledge, pari passu, dot. ochrony mienia i projektu)
• Typy klauzul kontrolnych w umowach kredytowych (w szczególności obowiązki sprawozdawcze i uprawnienia
kontrolne banków)
• Skutki naruszenia i procedury naprawcze
Katarzyna Domańska-Mołdawa, Kancelaria Prawna BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. k.

12:30 Przerwa na lunch
13:30 Praktyczne aspekty zastosowania kowenantów w bankowości
15:30 Zakończenie i rozdanie certyfikatów
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D L AC Z E G O WA RTO
W Z I ĄĆ U DZ I A Ł?

G R U PA D O C E LOWA :

Dla pracowników banków samo pojęcie „kowenantów” jest z reguły doskonale zrozumiałe. Trochę
gorzej wygląda to w praktyce dnia codziennego,
gdy trzeba wybrać właściwy rodzaj klauzul kontrolnych oraz zdecydować czy zastosować kowentanty finansowe czy niefinansowe. Kowenanty są bowiem dodatkowymi zobowiązaniami nakładanymi
na dłużnika w ramach zawieranej umowy kredytowej. Mogą przybierać różną formę. Funkcje jakie
pełnią poszczególne kowenanty najłatwiej będzie
nam zrozumieć na praktycznych przykładach. Dlatego też serdecznie zapraszamy do uczestnictwa
w spotkaniu, podczas którego Eksperci przedstawią zarówno stronę prawną, jak i praktyczną kowenantów.

Do uczestnictwa w szkoleniu serdecznie zapraszamy
przedstawicieli banków, w szczególności:

KO N TA KT D O P R O D U C E N TA :

O R G A N I Z ATO R :

Izabela Witoń
Kierownik Projektu
Dział Produkcji
T: 22 379 29 48
E-mail: i.witon@mmcpolska.pl

A D R E S WA R SZ TAT U :
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza
Aleje Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

– działy korporacyjne
– działy prawne
– departamentów dużych firm i konsorcjów
bankowych
– departamentów finansowania strukturalnego
– departamentow nieruchomości komercyjnych
– departamentów inwestycji
– departamentów ryzka kredytowego

MMC Academy to marka wchodząca w skład Grupy MMC,
która jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych
w Polsce. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Na ofertę
składają się szkolenia z tzw. umiejętności twardych, które
obejmują obszary ściśle związane z wykonywaną pracą.
Proponujemy wydarzenia dopasowane do potrzeb klientów
o różnych profilach biznesowych. Spotkania prowadzone
są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży, którzy prezentują
kluczowe zasady zapewniające skuteczną realizację różnych
procesów.
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PRELEGENCI:
Katarzyna Domańska-Mołdawa

Adwokat, partner w kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. k.
Specjalizuje się w bankowości i finansach oraz prawie nieruchomości,
ze szczególnym uwzględnieniem finansowania projektów, finansowania
nieruchomości oraz zabezpieczeń kredytów. W kancelarii kieruje zespołem Banking
& Finance. Katarzyna Domańska – Mołdawa jest absolwentką dwóch wydziałów
Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk
Politycznych (z tytułem doktora). Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej
w Warszawie. Występuje jako prelegent na szkoleniach dla przedsiębiorców z zakresu bankowości
i finansów w Polsce i zagranicą. Jest współautorem publikacji m.in.: „Zabezpieczenia rzeczowe
wierzycieli w nowym polskim prawie upadłościowym” (artykuł w Wirtschaft und Recht in Osteuropa
WiRO - Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej), „Zabezpieczenia kredytów przy upadłości
w Polsce. Sytuacja prawna zabezpieczonych wierzycieli” (rozdział w publikacji książkowej
„Zabezpieczenia rzeczowe kredytów przy upadłości w Europie Środkowej i Wschodniej” [tytuł
oryginalny: „Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa”].

rejestracja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

www.mmcpolska.pl

