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JP Weber supports decision makers.

360˚Emergency
Support.
JP Weber wspiera decydentów
w czasie pandemii COVID-19.

360˚Emergency Support.
Szanowni Państwo,
W związku z pandemią COVID-19 firmy na każdym kontynencie stoją w obliczu
powracającego wyzwania przetrwania w sytuacji niemal całkowitego paraliżu
rynkowego.
Sami jesteśmy przedsiębiorcami i rozumiemy, że mnogość skumulowanych wyzwań
związanych z utrzymaniem ciągłości prowadzenia biznesu, płynności finansowej,
odpowiedzialnością wobec interesariuszy, którymi są klienci, partnerzy biznesowi,
regulatorzy i pracownicy, może być ogromnym wyzwaniem.
Gwarantem przejścia przez ten kryzys z jak najmniejszym uszczerbkiem dla biznesu
jest zgrany multidyscyplinarny zespół ekspertów, którzy w jednym czasie pomogą
Państwu przeanalizować i wdrożyć najkorzystniejsze scenariusze ratunkowe
dopasowane do Państwa indywidualnej sytuacji biznesowej.
Jako firma od prawie 20 lat wspierająca właścicieli firm i Zarządy w ich codziennych
działaniach biznesowych czujemy, że bardziej niż kiedykolwiek na znaczeniu zyskuje
misja wpisana w naszą nazwę – wspieranie osób, które podejmują kluczowe decyzje
w swoich firmach.
Dlatego wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom skonstruowaliśmy kompleksowy
plan opieki biznesowej, który oprócz takich obszarów jak finanse,
restrukturyzacja, pomoc publiczna, prawo i podatki obejmuje również usługę
doradztwa z zakresu komunikacji kryzysowej. Doskonale rozumiemy bowiem, jak
ważnym narzędziem budującym zaufanie opinii publicznej, mogącym mieć realny
wpływ na wartość spółki, jest prawidłowa komunikacja z rynkiem.
Aby móc skutecznie wspierać Państwa w wyzwaniach związanych z walką ze
skutkami pandemii koronawirusa przykładamy szczególną uwagę do bezpieczeństwa
naszych pracowników, którzy w zależności od potrzeb będą z Państwem
współpracować osobiście lub zdalnie. Jednocześnie monitorujemy ich stan zdrowia
i prowadzimy z nimi komunikację na temat działań prewencyjnych minimalizujących
prawdopodobieństwo zakażenia.

Grzegorz Piechowiak
Managing Partner

Marcin Dudarski
Managing Partner

Pytania kontrolne.

Czy sprawdziłeś jaka jest Twoja obecna sytuacja finansowa
i jaki ma ona wpływ na twój biznes?
Czy masz przygotowany plan przepływów pieniężnych na kolejne miesiące?

Czy wykonałeś już stress-testy realizowanych przychodów
i spływających należności?
Czy zaplanowałeś już optymalizację kosztów?
Czy sprawdziłeś jakie są dostępne instrumenty pomocy publicznej
i czy Twoja firma spełnia kryteria?
Czy zapewniłeś sprawne funkcjonowanie organów spółki
i szybkie podejmowanie przez nich niezbędnych decyzji?

Czy w optymalny sposób zorganizowałeś pracę swoim pracownikom?
Czy sprawdziłeś jak obecna sytuacja wpływa na Twoje umowy handlowe?
Czy wiesz, że w wielu przypadkach COVID-19 umożliwia powołanie się na siłę
wyższą?
Czy pamiętasz o odpowiedniej komunikacji z rynkiem
i wszystkimi interesariuszami?

Jeśli nie, pomożemy Ci.
Razem z naszym interdyscyplinarnym zespołem
sprostasz wyzwaniom, jakie niesie ze sobą pandemia.

Finanse

Pozyskanie finansowania
Optymalizacja kosztów
Zarządzanie płynnością

Stress-test

Pomoc
Publiczna*
*Usługa realizowana
we współpracy z
SAS Advisors

Pomoc finansowa instytucji publicznych
dostępna ad hoc
Gwarancje kredytowe i odroczenia
kredytów
Restrukturyzacja projektów wspieranych
z Funduszy UE (zmiana terminów, zmiana
zakresu)
Finansowanie publiczne na działania
dostosowawcze (automatyzacja, ochrona
pracowników)

Restrukturyzacja

Zarządzanie należnościami i
zobowiązaniami
Negocjacje z kontrahentami i podmiotami
finansującymi

Ochrona zarządu
Postępowania restrukturyzacyjne
i upadłościowe

Podatki

Zarządzanie bieżącymi podatkami
(odroczenie lub umorzenie zobowiązań)
Wsparcie przy kwalifikacji strat
Odroczenie bieżących postępowań
podatkowych

Prawo

Uregulowanie pracy zdalnej
Optymalizacja czasu pracy i zatrudnienia
Siła wyższa a umowy gospodarcze
Przegląd i zmiany umowy spółki

Dochodzenie należności na drodze przedsądow
sądowej

Komunikacja
kryzysowa

Komunikacja zewnętrzna
Komunikacja wewnętrzna
Komunikacja a prawo

Zespół.
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Administratorem Państwa danych osobowych jest JP Weber Investment Advisory Sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Adres: Rynek 39/40, 50-102 Wrocław. Państwa dane
osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora, polegającego na możliwości informowania Klientów o produktach i
usługach realizowanych przez Administratora oraz pozostałe spółki z grupy JP Weber.
Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych w każdej chwili. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać takich informacji,
prosimy o przesłanie wiadomości email na adres: privacy@jpweber.com. Pozostałe
informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych znajdują się na stronie
www.jpweber.com w zakładce „Ochrona danych”. Nazwa JP Weber oznacza JP Weber
Sp. z o.o. oraz pozostałe spółki z grupy JP Weber wymienione na stronie
www.jpweber.com w zakładce „Ochrona danych” .
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