ACCA webinář na téma: Už jste si u svého bankéře zažádali o úvěr se státní zárukou
z programu COVID III nebo z programu COVID+ EGAP?
Milí partneři,
ACCA Czech Republic ve spolupráci se Squire Patton Boggs Vás zve na webinář na téma :
Už jste si u svého bankéře zažádali o úvěr se státní zárukou z programu COVID III
nebo z programu COVID+ EGAP?
Pomůžeme Vám se v parametrech těchto nových programů se zorientovat.
Již několik týdnů, bez nároku na odměnu, Squire Patton Boggs intenzivně spolupracuje
na přípravě opatření, která mají pomoci segmentu firem do 500 zaměstnanců i velkým
exportním firmám s jejich likviditou. Podíleli jsme se i na přípravě programů COVID III a
COVID+ EGAP, jejichž prostřednictvím má být těmto firmám zabezpečena potřebná likvidita.
Za stávající situace je zřejmé, že úspěch obou programů závisí na rychlosti, s jakou se tato
podpora dostane k postiženým firmám. Pokud firmy neobdrží potřebnou likviditu v řádu dnů
od spuštění těchto programů, může to být pro ně likvidační.
Program:
1. popis základních parametrů programu COVID III
2. popis základních parametrů programu COVID+ EGAP
3. která odvětví jsou z podpory vyloučena
4. jaká je maximální výše úvěru
5. na jakou dobu je státní záruka poskytnuta
6. co musí žadatel prokázat

Prezentovat bude Danica Šebestová, partnerka advokátní kanceláře Squire Patton Boggs,
která se již tradičně specializuje na poradenství určené především středně velkým podnikům.
V kategorii Mid Market Legal Advisor patří Squire Patton Boggs mezi vedoucí patnáctku
poradenských firem s největším počtem realizovaných transakcí v Evropě. V oblasti exportu
a dodavatelsko-odběratelských vztazích je zkušeným partnerem, který díky svému
globálnímu zastoupení dokáže zastřešit nejen poradenství napříč kontinenty, ale i
v rozličných segmentech obchodu spojených se specifickým hodnocením rizik.
Pokud Vás webinář zaujal, prosím, registrujte se zde
Datum: Středa 6. května 2020
Čas: 9,30 hod – 10,30 hod Central European Summer Time
Kde: online
https://event.on24.com/wcc/r/2324860/54BF2B5B5F3E4EDDCE356CEFABDFDD64
Jazyk: Česky

