Interaktivní workshop s tématem
Chcete zvýšit hodnotu Vaší společnosti?
Přednášející:

Marek Rosenbaum, Managing Partner, TACOMA
Dita Malíková, Senior Consultant, TACOMA
Jan Šafránek, Advokát, Sabolová&Co.
Adéla Bartůňková, Advokát, Sabolová&Co.

3 Obsahem workshopu jsou následující témata
3 Optimalizace struktury podniku
3 Restrukturalizace dluhu
3 Oddělení zdravé a nezdravé části podniku
3 Restrukturalizační program a insolvence
3 Akvizice – výhoda levného nakupování
3 Cash-flow model
3 Optimalizace pracovního kapitálu
3 Základní zásady tzv. transfer pricingu
3 Fondy kolektivního investování – optimalizace daní
Workshop je určen finančním a ekonomickým ředitelům společností, statutárním
orgánům a risk managementu.

S případnými dotazy k průběhu, organizaci a obsahu workshopu se obracejte na Helenu Šebkovou na tel.
+420 731 448 296 nebo na e-mailu helena.sebkova@tacoma.eu. V případě, že budete chtít téma workshopu
jakkoliv pozměnit či v různých variantách přizpůsobit, rádi Vám vyjdeme maximálně vstříc. Jen pro vyloučení
pochybností, účast na workshopu je bezplatná a realizujeme jej proto, abychom s Vámi sdíleli své zkušenosti z výše
uvedených procesů. Těšíme se na setkání s Vámi.
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Místo konání
Hotel Yasmin**** Konferenční sál Yasmin
Politických vězňů 12, Praha 1, www.hotel-yasmin.cz

3 Datum konání
27. ledna 2009
8.40 – 9.00 Registrace
9.00 – 10.30 První část semináře
10.30 – 11.00 Coffee break
11.00 – 12.00 Druhá část semináře
Workshop proběhne v českém jazyce.
V případě Vašeho zájmu o účast na workshopu nám, prosím, zašlete potvrzení nejpozději
do 21. ledna 2009 na email: event@tacoma.eu. Kapacita sálu je omezená.
Těšíme se na Vás.

Marek Rosenbaum, Managing Partner, TACOMA
www.tacoma.eu
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