
www.datapoint.pl Strona 1 z 1

Warszawa dn. 14.03.2014 r.

Wczoraj w Warszawie odbył się pierwszy Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2014
zorganizowany przez Instytut Allerhanda. Podczas spotkania omawiano planowane zmiany aktualnego
polskiego Prawa upadłościowego i naprawczego.

- Oprócz dobrego prawa potrzebujemy także dobrych praktyk
podczas procesów restrukturyzacji takich jak np. są obecne
podczas transakcji Fuzji i przejęć - powiedziała Aleksandar
Eneje z Datapoint ekspert w panelu otwierającym Polski
Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2014.

Aleksandra Eneje, jako ekspert w zakresie rozwiązań IT
wspierających realizację transakcji Fuzji i przejęć oraz
restrukturyzacji, podzieliła się swoimi doświadczeniami w
zakresie dobrych praktyk stosowanych przy sprzedaży
przedsiębiorstw oraz przy procesach związanych z pozyskaniem
kapitału (od banku, funduszu Private Equity, zewnętrznego

inwestora). Celem wystąpienia „Kupię spółkę w upadłości" - studium przypadku z rynku polskiego” było
skierowanie dyskusji i uwagi na dobre praktyki rynku M&A, który to rynek jest atrakcyjną alternatywą dla firm
w restrukturyzacji i upadłości.

Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2014 został zorganizowany przez Instytut Allerhanda w
ramach Allerhand Summits (Polskie Kongresy Prawa). Jest to cykl konferencji, które na stałe wpisały się w
krajobraz prawno-gospodarczych wydarzeń w Polsce. W wyniku spotkania i debaty ekspertów reprezentujących
różne grupy interesów powstają prognozy i rekomendacje dla usprawniania systemu prawnego w Polsce
http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/restrukturyzacja2014-polski-kongres-prawa-restrukturyzacyjnego-
2014/

Aleksandra Eneje, członek zarządu i dyrektor IT, jest partnerem zarządzającym w Datapoint, firmie IT będącej
pionierem na polskim rynku kapitałowym, który w oparciu o technologię Virtual Data Room wspiera największe
transakcje M&A w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Posiada bogatą ekspertyzę w
zakresie najlepszych praktyk organizacji Due Diligence oraz standardów zarządzania poufnymi dokumentami w
organizacjach. W Datapoint zajmuje się rozwojem usług z obszaru nowoczesnych narzędzi wspierających
zarządzanie dokumentami w procesach fuzji i przejęć, restrukturyzacji, IPO, prywatyzacji, oraz inwestycji Private
Equity/Venture Capital. Doświadczenie zdobywała jako analityk systemów informatycznych w
międzynarodowych korporacjach takich jak Procter&Gamble oraz GlaxoSmithKline. Tytuł magistra zdobyła na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na specjalności "Electronic business" w roku 2007. Włada biegle
czterema językami: angielskim, francuskim, włoskim i oczywiście polskim. Po godzinach pasjonatka podróży,
trekkingu, a także aktywna działaczka organizacji non-profit Schools for Children of the World.
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