Actueel

Op woensdag 12 november organiseert Present Events het seminar:

Financiële crisis: zijn alle lekken gedicht?
In een korte periode zijn tal van maatregelen genomen om in Nederland de financiële
crisis het hoofd te bieden. Zijn daarmee alle problemen opgelost? Is bijvoorbeeld de
overheidssteun aan banken geen verkapte staatssteun? Is voldoende recht gedaan aan
de positie van aandeelhouders van Fortis? Hoe werkt de huidige garantieregeling?
Welke wijzigingen zijn op korte termijn in de garantieregeling te verwachten? Wat is
de positie van buitenlandse spaarders en beleggers? Hoe werkt de noodregeling uit ten
aanzien van INDOVER Bank en Landsbanki?
Deze onderwerpen worden kort toegelicht door deskundige sprekers, waarbij veel
ruimte is voor vragen en discussie.
Het programma voor deze middag is als volgt:
15.00 - 15.10: Introductie door prof. mr Bob Wessels, hoogleraar international
insolventierecht Universiteit Leiden/ St. John’s University New York
15.10 – 15.30: Overheidssteun aan financiële instellingen in het licht van EG
regels over staatsteun
Dr. Paul Adriaanse, Universiteit Leiden
15.30 - 15.50: IJslandse hoofdpijn: een kijkje achter de schermen van de
noodregeling Landsbanki.
Mr Marc Molhuysen, DLA Piper, Amsterdam
15.50 - 16.10: De positie van aandeelhouders bij de nationalisatie van Fortis en de
staatskapitaalinjectie bij ING
Prof. mr. Steef M. Bartman, hoogleraar ondernemingsrecht Universiteit
Leiden en advocaat BarentsKrans te Den Haag
16.10 - 16.25: Pauze
16.25 - 16.45: Enkele aspecten van het depositogarantiestelsel,
Mr Dr André J. Berends
16.45 - 17.05: Ervaringen als curator van Van der Hoop Bankiers NV en Lehman
Brothers Treasury Co. BV.
Mr R.J. Schimmelpenninck, advocaat Houthoff Buruma
17.05 - 17.25: Enkele internationale kanttekeningen
Prof. mr Bob Wessels
17.25 - 18.15: Vragen en discussie o.l.v. prof. mr Bob Wessels
18.15 - 19.00: Afsluiting en borrel
Het seminar vindt plaats in Amsterdam WTC (Amsterdam Zuid). De kosten voor
deelname bedragen slechts € 95,-- per persoon (excl. BTW). De voorinschrijving voor
dit seminar is per 30 oktober geopend. Inschrijven kan door het sturen van een emailbericht naar yvette@presentevents.nl.
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft 3 PO-punten toegekend.
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