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Restructurarea – o măsură 

de însănătoșire a afacerii

(ediția a III-a)



Premise
Ziarul Financiar și CITR Group aduc la aceeași masă oameni de

afaceri, specialiști în restructurare, economiști, experți și avocați pentru

a discuta ce inițiative sunt necesare într-o companie aflată în dificultate,

care sunt opțiunile de ieșire din impas și ce valoare adăugată se poate

obține din colaborarea cu consultanții astfel încât o afacere să fie adusă

pe linia de plutire încă de la primele semne de dezechilibru.

Există soluții reciproc avantajoase, chiar și in distress. Dar cine le aplică

și de ce întârzie să apară cazurile de succes?

Peste 150.000 de firme au intrat până acum în insolvență în România,

dar numărul acestora începe să se micșoreze pe măsură ce legea a

devenit mai restrictivă și mediul de afaceri a început să acceseze
instrumentele de redresare adecvate problemei lor.



Teme dezbatere
• Cum se raportează băncile în 2015 la companiile aflate în dificultate?

• Care sunt primele semne de la care trebuie să se acționeze pentru a

preîntâmpina situația în care compania ajunge în cash flow negativ și

blocaj financiar?

• Ce valoare adăugată pot aduce consultanții de business pentru o firmă

aflată în impas financiar?

• Ce rol pot avea investițiile in distress și cum funcționează astfel de

tranzacții în prezent?

• Ce companii românești au perceput din timp că intră pe o pantă

descendentă și au reușit să își restructureze operațiunile într-o manieră

sănătoasă și sustenabilă?



Speakeri

1. Angel Alonso, Partener Uria Menendez, Madrid – Despre abodarea internațională a

insolvenței și companiilor in distress

2.Andreea Anghelof, Managing Partner CITR – Despre realitățile insolvenței în 2015 în

România

3.Bogdan Pleșuvescu, Director Executiv Directia Juridic, Workout și Insolvență Banca

Transilvania – Despre relația băncilor cu companiile în dificultate în anul 2015

4.Camille Braspenning, CEO Stone Creek România – Despre evoluția companiei in distress

5.KEYNOTE SPEAKER: Ad Noordzij, Be Ad-vised Capital Partners B.V. – Despre interesul

investitorilor în companiile in distress

6.KEYNOTE SPEAKER: Assink Matthijs, Director Global Restructuring Group Royal Bank of

Scotland – Despre abordarea internațională a restructurărilor și a companiilor in distress

7.Victor Angelescu, Country Manager APS Romania – Despre percepția deținătorului de

portofolii NPL față de investment in distress

8.Rudolf Vizental, CEO CIT Restructuring – Despre etapele unei restructurări in distress



Când? 
19 mai 2015

Unde?
București,
Hotel Intercontinental,
Sala Ronda

Cât durează?
4:00 h

Moderator
Redactor specializat
Ziarul Financiar

În audiență
•Consultanți
•Bancheri
•Investitori
•Manageri de companii
•Antreprenori
•Analiști financiari
•Oficiali din Guvern

Agenda
09:00 – 09:30
Receptie invitati si welcome coffee

09:30-11:00 – Sesiunea 1

11:00-11:15 – Coffee break

11:15-12:30 – Sesiunea 2

12:30-13:30 – Business Lunch
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Adress
Mediafax Group
ZIARUL FINANCIAR
62-66 Aurel Vlaicu street
2’nd district, Bucharest

www.zf.ro/evenimente

www.m.ro

Events Sales Manager
Alina AIOANEI
Tel. 0318 256 296    
Mobil: 0742 211 349
E-mail: alina.aioanei@m.ro 

Brand Manager
Ioana TRAȘCĂ
Tel. 021 326 60 14
Mobil: 0735 307 632
E-mail: ioana.trasca@citr.ro 

Adress
CITR Group
11A Turturelelor Street
2nd district, Bucharest

www.citr.ro

www.citr-group.ro


