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INSOLVENSSIRISTEILY TALLINNAAN 23.–24.8.2017 SILJA EUROPALLA

Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry:llä on ilo ja kunnia kutsua jäsenensä kolmanteen
insolvenssilaivaseminaariin, jonka aiheina ovat kotimaisen insolvenssioikeuden ajankohtaiset ja
käytännönläheiset kysymykset erityisesti takaisinsaantiin liittyvien asioiden osalta. Seminaari alkaa Hotelli
Clarionin tiloissa pidettävällä osuudella, jonka jälkeen alkaa risteily Tallinnaan.

I. SEMINAARIN OHJELMA

Keskiviikko 23.8.2017, Hotelli Clarionin kokoustiloissa osoitteessa Tyynenmerenkatu 2, Helsinki

§ klo 12.30–13:00 Kahvitarjoilu

§ klo 13.00–13:05 Seminaarin avaus ja tervetuliaissanat
Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Arko-Koski

§ klo 13.05–13:45 ”Palkkaturvamenettely ja väärinkäytösten estäminen”
Hanna Merkku, Uudenmaan ELY-keskus/Palkkaturva

§ klo 13.45–14.30 ”Katsaus uusimpaan insolvenssioikeudelliseen oikeuskäytäntöön”
Prosessioikeuden professori Tuomas Hupli

§ klo 14.30–14:40 Tauko

§ klo 14.40–15:20 ”Takaisinsaantiriskit liiketoimintakaupassa maksun ja lahjan
 peräyttämisen näkökulmasta”

asianajaja Peter Huhanantti, Asianajotoimisto Tuomaala & Co Oy

§ klo 15.20–16.00 ”EU:n maksukyvyttömyysasetuksen mukainen
takaisinsaantiprosessi käytännön näkökulmasta”
asianajaja Mikko Kontturi, Asianajotoimisto Teperi & Co Oy

§ klo 16.00–> Seminaarin päätös ja yhdistyksen tarjoamat risteilykuohuvat
Hotelli Clarionin kattoterassilla ja siirtyminen Länsisatamaan,
kävelymatka noin 0,6 km

§ klo 17.00 Lähtöselvitys Länsisatamassa

§ klo 17.30 Verkostoitumisilta buffet-illallisen merkeissä laivalla (Grande Buffet)

§ klo 18.30 Silja Europa lähtee kohti Tallinnaa

§ klo 21.00–22.00 Yhdistyksen tarjoamat risteilykuohuvat ja verkostoitumisilta (Disco)

Torstai 24.8.2017, Silja Europalla

§ klo 7.00–10.00 Meriaamiainen (Grande Buffet)

§ klo 8.30–12.00 Mahdollisuus käydä Tallinnassa. Laiva lähtee Tallinnasta kohti Helsinkiä
klo 12.30 / D-terminaali.
Lähtöselvitys sulkeutuu ja laivaan nousu päättyy 20 minuuttia ennen
laivan lähtöaikaa.

§ klo 11.30–12.00 Yhdistyksen kokous (sääntöjen muutos) (Kokoustila Teatteri)
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§ klo 12.00–12.45 ”OK 17 luvun uudistus ja asiantuntijatodistelu – huomioita
insolvenssialan toimijoille”
Rikosprosessioikeuden professori Mikko Vuorenpää, Lapin Yliopisto

§ klo 12.45–14.00 ”Oil in a Day’s Work” –insolvenssiaiheisen oikeustapausvideon
katsominen ja keskustelua ja kommentteja sekä seminaarin päätössanat
Richard Heis, KPMG, Insol International

§ klo 14.15–15.15 Buffet-lounas (Grande Buffet)

§ klo 16.00 Saapuminen Länsisatamaan

II. SEMINAARIN HINTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET

Seminaarin hinnat

§ A-luokan 2 hengen hytissä 150 euroa / henkilö, 1 hengen A-luokan hytissä 180 euroa / henkilö
§ B-luokan 2 hengen hytissä 130 euroa / henkilö, 1 hengen B-luokan hytissä 150 euroa / henkilö
§ Maissa pidettävä osuus on jäsenille maksuton

Jokaisesta osallistujasta tulee täyttää oma ilmoittautumislomake, joka löytyy seuraavasta linkistä:
http://www.insolvenssi.fi/yhdistyksen-perinteinen-insolvenssiristeily-jarjestetaan-23-24-8-2017/ ja
ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 6.8.2017. Mikäli osallistut vain maissa pidettävään osuuteen
(Clarion), täytä lomakkeesta vain kohdat 1-3.

Seminaarimaksusta (i) lähetetään lasku ilmoittautumisesta mainittuun laskutusosoitteeseen tai (ii) sen voi
maksaa ilmoittautumisen yhteydessä yhdistyksen tilille FI76 1126 3000 3174 96 (BIC NDEAFIHH).

Seminaarin ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:
1. Etu- ja sukunimi
2. Osallistujan sähköpostiosoite
3. Ilmoittaudun vain Clarionissa pidettävään osuuteen
4. Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
5. Mahdollinen Club One -kanta-asiakasnumero
6. Kansalaisuus (ellei Suomen kansalainen)
7. Huonekaverin nimi 2 hengen huoneessa
8. Seminaarimaksun laskutusosoite / ilmoitus maksusta suoraan yhdistyksen tilille ilman laskua

Mukaan tulee ottaa voimassaoleva passi tai virallinen henkilöllisyystodistus. Ajokortti ei kelpaa.

Lisätietoja risteilystä saa yhdistyksen asiamieheltä Olli Rantaselta (p. 0400 657 582 /
olli.rantanen@finnvera.fi).

Tervetuloa

Hallitus


