
Tivolska 50, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 431 22 66
Faks: 01 433 93 92
Splet: www.findinfo.si
e-pošta: is@ius-software.si

Spletni seminar

Načrt finančnega prestrukturiranja (NFP) 
v praksi

Marija Dolmovič Cerjak, 
univ.dipl.ekon., pooblaščena ocenjevalka vrednosti 
podjetij pri družbi Taxgroup

Za vsa vprašanja smo vam na voljo:
IUS SOFTWARE d.o.o.
Tivolska 50, Ljubljana

Tel: 01/438-01-80
e-naslov: prodaja@ius-software.si

Informacije o webinarju:
•	     zakonske zahteve v povezavi z NFP v okviru postopka prisilne poravnave
•	     kdaj mora družba razmišljati o NFP, da ne bo prepozno,
•	     kaj mora vsebovati in o čem prepričati NFP,
•	     kakšne informacije naj vsebuje NFP, ker so pomembne za upnike in za lastnike,
•	     iz dosedanje prakse - kaj je bilo dobro in kaj slabo v nekaterih primerih NFPjev.

Prednosti:
•	    Vsa gradiva za spletni seminar + izbrane aktualne vsebine iz zbirk FinD-INFO 
prejmejo udeleženci po e-pošti pred izvedbo seminarja!
•	     Zastavite vprašanje predavatelju /ici!
Vsem udeležencem ponujamo možnost, da zastavijo vprašanja na katera vam bomo zagoto-
vili odgovor na spletnem seminarju.
•	     Diskusijska lista udeležencev s predavatelj/ico!
Če ste pozabili vprašati na seminarju, vam ponujamo še opcijo, da 3 dni po izvedenem semi-
narju o tematiki seminarja razpravljate z udeleženci ali zastavite vprašanje predavatelj/ici in 
dobite odgovor!

21. april 2011 od 10.00 do 11.00

Lokacija: Kjerkoli z dostopom do interneta

Cena: 69€
Cena je brez DDV.



Tivolska 50, 1000 Ljubljana
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PRIJAVNICA
 na spletni seminar

www.findinfo.si

Podjetje \ Ustanova

Udeleženec

Sedež

Telefonska številka

Elektronski naslov

Davčna številka

Davčni zavezanec DA NE

Naročilnico pošljite na naslov:

IUS SOFTWARE d.o.o.,
Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Datum: Žig in podpis:

Načrt  f inančnega 
prestrukturiranja

(NFP) v  praksi

Želim se prijaviti na spletni seminar:
NAČRT FINANČNEGA PRESTRUKTURIRANJA (NFP) V PRAKSI
Datum in ura: 21. april od 10.00 do 11.00
Cena: 69€

PO FAKSU GRE HITREJE: 01/433 93 92

Cena je brez DDV.


