INSOLVENCIA

PONÚKAME VÁM PRÁVNU POMOC
V OBLASTI INSOLVENCIE
- KONKURZY A ŘEŠTRUKTURALIZÁCIE
Ste v úpadku, alebo Vám úpadok hrozí? Pomôžeme
Vám zistiť aké máte povinnosti a načrtneme možnosti
riešenia Vašej situácie.
■
■
■
■
■
■

Kedy vzniká povinnosť podať návrh na konkurz?
Majú predpisy ohľadom covid pandémie vplyv na
povinnosť podať návrh na konkurz?
Môže veriteľ (alebo skupina veriteľov) podať návrh
na konkurz na dlžníka?
Aká je zodpovednosť štatutára dlžníka?
Môže štatutár dlžníka podnikať po tom, ako dlžník
skončí v konkurze?
Aké sú riešenia v situácii, keď je dlžník v úpadku,
alebo mu úpadok hrozí?

Medzi hlavné činnosti advokátskej kancelárie bpv
BRAUN PARTNERS patrí, popri insolvenčnom práve,
aj M&A, právo obchodných spoločností, právo nehnuteľností a daňové poradenstvo. Jej špecialisti poskytujú taktiež služby v oblasti práva duševného vlastníctva, IT, súťažného či pracovného práva a zastupujú
svojich klientov pred súdmi a rozhodcovskými súdmi.
Ďalšie informácie nájdete na našich stránkach www.
bpv-bp.com.

BUDEME OD VÁS POTREBOVAŤ
Pokiaľ chcete posúdiť finančnú situáciu dlžníka, poprosíme Vás o doloženie:
■ Stavu záväzkov dlžníka,
■ Stavu pohľadávok dlžníka,
■ Stavu majetku dlžníka.
Aktuálnu situáciu dlžníka posúdime z pohľadu zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii.

REFERENCIE

Analýza finančnej situácie
dlžníka a návrhy riešení vo
vzťahu k hroziacemu úpadku
(konkurzu)

Financovanie v prípade
hroziaceho úpadku
(konkurzu)

Príprava
reštrukturalizačného plánu

Zastupovanie veriteľov
v súdnych konaniach o
určenie pohľadávok ako aj v
konaniach o vylúčenie majetku
z konkurznej podstaty

Zastupovanie veriteľov v
konaniach voči štatutárovi
dlžníka

Poradenstvo v súvislosti s
oddlžením fyzických osôb

OBRÁŤTE SA NA NÁS

VŠETKY OTÁZKY VÁM RADI ZODPOVIEME

JUDr. MARTIN PROVAZNÍK
Partner, Advokát (SK)

slovenčina, angličtina, nemčina
Špecializuje sa predovšetkým na riešenie sporov, korporátne právo,
insolvencie a reštrukturalizácie. Medzi jeho ďalšie oblasti praxe patria
informačné technológie a komunikácie, duševné vlastníctvo, white
collar crime, medzinárodné vzťahy a právo EÚ. Zastupuje široké
spektrum klientov od fyzických osôb až po nadnárodné korporácie.
■
■
■
■
■
■

Člen INSOL Europe
Člen VIAC (Vienna International Arbitral Centre)
Člen YAAP (Young Austrian Arbitration Practitioners)
Pôsobí v "Advokáti Pro Bono" (projekt neziskovej organizácie
Nadácia Pontis)
V rámci Via Bona Award za odbornú pomoc pri systematickej
zmene osobných bankrotov a režimu oddlženia na Slovensku
(2016)
Pravidelne prispieva na právne témy do slovenských médií

Vybrané publikácie
■
■
■

Zlučovania spoločnosti na Slovensku, ktorých právni
nástupcovia skončili v konkurze alebo reštrukturalizácii (20122019)
Insolvency law of the Central and Eastern Europe, „Slovakia“,
INSOL EUROPE, 2007
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung in der Slowakischen
Republik, BFAI, 2007
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