Vabimo na SPLETNI SEMINAR

KDAJ

ČETRTEK,
20. JANUAR 2021,
OD 9.00 DO 10.30
PREDAVATELJ:

NOVELA ZAKONA O
GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1K)
- Novosti pri sklepanju pravnih poslov s povezanimi
stranki in funkcionarji gospodarskih družb
- Prejemki direktorjev in članov nadzornih svetov

prof. dr. Miha JUHART
Pravna fakulteta Univerze v
Ljubljani

KOTIZACIJA
171 EVROV + DDV.
V ceno je vključena izvedba
spletnega seminarja v živo in
odgovori na konkretna vprašanja
udeležencev, ki bodo posredovana
pred seminarjem ali postavljena
med njegovo izvedbo.

KJE
Seminar bo potekal preko spleta (na
spletni platformi Zoom).
Na podlagi izpolnjene spletne
prijavnice boste na vaš elektronski
naslov pred izvedbo prejeli potrebna
navodila in povezavo do spletnega
seminarja.

1. Pravne posledice kršitev korporacijskih pravil glede
sklepanja pravnih poslov s povezanimi strankami in
funkcionarji gospodarskih družb
Ureditev pravnih poslov med gospodarsko družbo in povezanimi
osebami je bila spremenjena z novelo Zakona o gospodarskih
družbah ZGD-1K. Zaradi kršitve posebnih pravil o poslih s povezanimi
osebami nastopijo pravne posledice v notranjem in zunanjem
razmerju. Na seminarju bodo predstavljene posledice kršitve v
zunanjem razmerju.
Posli s povezanimi osebami niso prepovedani, vendar se za njihovo
veljavnost zahteva soglasje organa družbe. Kršitev je predvsem
opustitev soglasja. Zaradi tega naj posli ne bodo neveljavni, izjema so
samo položaji, v katerih je ničnost utemeljena s kakšno posebno
okoliščino.
Posebna pozornost bo namenjena poslom med družbo in njenimi
funkcionarji. Vsaj v nekaterih primerih je soglasje pogoj za nastanek
veljavnega posla. Če soglasja ni, nastopijo pravne posledice, kot da
med strankama ni veljavne pravne podlage. Argument proti ničnosti
pa je možnost odprave pomanjkljivosti, posledica česar je veljavnost
posla.

PRIJAVA IN PLAČILO
Na spletni seminar se prijavite preko
prijavnice na spletni strani
https://www.nebra.si/izobrazevanja
ali na e-naslovu nebra@nebra.si.
Na podlagi prijave bo izstavljen
račun po opravljeni storitvi.
Za vse dodatne informacije pišite na
e-naslov nebra@nebra.si.

2. Prejemki direktorjev in nadzornikov ter pravice
delničarjev po noveli ZGD-1K
Z novelo ZGD-1K je bila implementirana tudi direktiva EU glede
spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev v povezavi s
prejemki direktorjev. Priporočilom EU s tega področja je sledila že
novela ZGD-1C, z možnostjo sprejemanja politike prejemkov na
skupščini. Z novelo ZGD-1K pa je v celoti določena obvezna ureditev
glede prejemkov za javne delniške družbe.
Na seminarju bo predstavljena tudi vsebina politike prejemkov.

Na seminarju bodo podani odgovori na
konkretna vprašanja in dileme
udeležencev, ki bodo organizatorju
posredovana na e-naslov
nebra@nebra.si.
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