Jesenný seminár pre farmaceutické spoločnosti
Pozvánka
13. október 2015, od 8:45 do 15:15
Vážená pani/ Vážený pán,
dovoľujeme si Vás pozvať na jesenný seminár pre farmaceutické spoločnosti, ktorý sa bude konať
13. októbra 2015 v Bratislave.
Seminár otvorí náš špeciálny hosť Thomas Hogan, svetový líder v sektore biotechnológií a zdravotnej starostlivosti
spoločnosti Deloitte. Podelí sa o svoje poznatky o globálnych trendoch, ktoré nadobudol vďaka práci s významnými
subjektmi v tomto odvetví. T. Hogan pôsobí v New Jersey, USA a má viac ako tridsaťročné skúsenosti s odvetvím
biotechnológií. Pracoval na rôznych projektoch pre výrobcov originálnych a generických liekov, biotechnologické
spoločnosti a spoločnosti zaoberajúce sa výrobou lekárskych zariadení na celom svete.
Program:
08.45 – 09.15
09.15 – 09.20
09.20 – 10.10
10.10 – 11.10

a ďalší odborníci spoločnosti Deloitte.
Dátum: 13. október 2015, 8.45 – 15.15 hod.

11.10 – 11.20
11.20 – 11.50
11.50 – 12.20
12.20 – 12.50
12.50 – 13.40

Registrácia
Úvod
Hlavná prednáška – Thomas Hogan
Vývoj legislatívy v roku 2015 (novely ZDP, Zákon o liekoch), skúsenosti z uplatňovania legislatívy
platnej od 1.1.2015
Prestávka
Daňové dopady zlúčení a akvizícii
Transferové oceňovanie v kontexte farmaceutického priemyslu
Základné porovnanie českej a slovenskej regulácie cien a úhrady liečiv
Obed

13.40 – 13.45

Úvod k popoludňajším diskusným panelom

13.45 – 15.15

Diskusné panely k témam:
Zasadačka č. 1 – Všeobecné daňové a právne otázky (daň z príjmov, DPH, Zákon o liekoch)
Zasadačka č. 2 – Fúzie a akvizície, Investičné stimuly a štátna pomoc
Zasadačka č. 3 – Transferové oceňovanie
Zasadačka č. 4 – Filip Vrubel - možnosť diskusie k otázkam českej legislatívy
Odborní pracovníci spoločnosti Deloitte budú k dispozícii na individuálne diskusie s klientmi.

Od 15.15

Prednášajúci:
Thomas Hogan
partner, Deloitte USA
Ľubica Dumitrescu
riaditeľka, Deloitte Slovensko
Filip Vrubel
manažér, Deloitte Česká republika

Miesto: Deloitte
Digital Park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Registrácia:
http://events.deloitte.sk/
Kontaktná osoba:
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť
na Luciu Novákovú (LuNovakova@deloittece.com).
Účasť na seminári je bezplatná.
Prednáška T. Hogana bude v anglickom jazyku,
ostatné prednášky v slovenskom jazyku.

