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Vážená paní, vážený pane,
Advokátní kancelář Weinhold Legal a EY si Vás tímto dovoluje pozvat na seminář
Právní a daňové aspekty joint ventures v nemovitostní praxi
Setkání se bude konat 4. února 2019 v EY Florentinum, budova D,
Na Florenci 2116/15, Praha 1  Nové Město.
Registrace je pro Vás otevřena od 8:30 hod.
Seminář se koná od 9:00 do 11:30 hod., poté jste srdečně zváni na občerstvení.

Program

KDY
4. února 2019 v 9:00 hod.
(registrace od 8:30 hod.)
PŘIDEJTE SI SEMINÁŘ DO
KALENDÁŘE

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s možnostmi nastavení joint
venture struktur, a to především v souvislosti s nemovitostními projekty, přičemž
chybět nebudou ani daňové aspekty. Joint venture je praktickým (někdy dokonce
jediným možným) způsobem realizace nemovitostního (či jiného) projektu.

KDE
EY, Florentinum
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1  Nové Město

V průběhu semináře se budeme zabývat zejména následujícími tématy:
• založení SPV a základní struktura (co, kdo a jak do společného projektu vnáší)
• práva a povinnosti partnerů (co a jak lze nastavit)
• financování projektu (vlastní nebo cizí zdroje)
• rezidenční a komerční projekty (jaké jsou rozdíly)
• nemovitostní fond (jaké jsou výhody)

RSVP
Pro závazné přihlášení
vyplňte registrační formulář.
CENA
Účastnický poplatek za seminář
je 1.990 Kč + DPH

Přednášející
Vladimír Petráček, advokát, Weinhold Legal
Václav Smetana, advokát, Weinhold Legal
Eva Zemanová, Associate Partner, Tax department EY

Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, potvrďte prosím závazně svou účast
vyplněním registračního formuláře nejpozději do 28. ledna 2019.
Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme, abyste se zaregistrovali co
nejdříve.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Advokátní kancelář Weinhold Legal a EY

KONTAKTY
V případě dotazů prosím
kontaktujte Evu Koloničnou na
emailu
eva.kolonicna@weinholdlegal.com.

EY na sociálních sítích
Připojte se k nám
na facebook
Navštivte nás na LinkedInu
Najděte nás na Twitteru
Sledujte nás na YouTube

EY | Audit | Daně | Transakce | Poradenství
Informace o EY
EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakč ního a podnikového poradenství.
Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný
lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší
společnost.
Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je

samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ruč ením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje.
Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky ey.com.
© 2019
Ernst & Young, s.r.o. | Ernst & Young Audit, s.r.o. | E & Y Valuations s.r.o. | Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář
Všechna práva vyhrazena.
Tento materiál má pouze všeobecný informační charakter, na který není možné spoléhat se jako na poskytnutí úč etního, daňového ani jiného
odborného poradenství. V případě potřeby se prosím obraťte na svého konkrétního poradce.
www.ey.com/cz
Důležité upozornění týkající se obchodních sdělení:
Pokud si nepřejete, aby Vám společnost EY zasílala jakákoli reklamní a propagační obchodní sdělení, klikněte na níže uvedený link. Vaše emailová adresa bude
okamžitě odstraněna z našeho centrálního seznamu pro zasílání obchodních sdělení, a jakmile budou provedeny nezbytné úpravy v našem systému pro zasílání
obchodních sdělení, budou veškerá obchodní sdělení od EY označená jako reklamní či propagační automaticky blokována.
Klikněte zde, pokud si nepřejete dostávat od společnosti EY žádná obchodní sdělení.

