Comunicació Biblioteca núm. 05/2022 – 26 de setembre de 2022

Promocions BiblioICATER sobre la Reforma Concursal que
entra en vigor avui dilluns, 26 de setembre
Avui entra en vigor la Llei Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del
texto refundido de la Ley Concursal, publicada al BOE el passat 6 de
setembre. Per ajudar-vos a estar al dia sobre aquest tema, i a banda de les
Formacions que tenim previstes en breu sobre la qüestió (guardeu-vos la
data del 18 d’octubre) posem a la vostra disposició 2 promocions
#BiblioICATER a preu bonificat respecte al preu de venda a llibreries.
Si us interessa, demaneu-nos-els a través dels formularis que trobareu a
continuació associats a cada obra. Atenció als terminis de reserva!!
•

FORMULARIOS
Y
ESQUEMAS
CONCURSALES
Y
PRECONCURSALES (edició paper + digital= 45 € + IVA). Ed. Wolters
Kluwer. Cliqueu aquí per obtenir més informació sobre el contingut
Reserva AQUÍ el teu exemplar.

•

COLEX-IBERLEY. GUÍAS PRÁCTICAS (podeu demanar una per 15€
+IVA o les dues per 20€+IVA). Més info sobre continguts, clicant
sobre el títol.
o

Planes de reestructuración paso a paso: análisis práctico del
nuevo derecho preconcursal para empresas, empresarios y
profesionales (ed. set 2022).
Reserva aquí el teu exemplar (o les dues guies)

o

Segunda oportunidad paso a paso: Guía práctica de
exoneración del pasivo insatisfecho para personas físicas (ed.
Set. 22).
Reserva aquí el teu exemplar (o les dues guies)

RECOLLIDA DELS EXEMPLARS: L’entrega dels exemplars està prevista durant el mes d’octubre.
Tan bon punt arribin a la Biblioteca, us informarem per mail perquè els recolliu a les seus
col·legials.
MOLT IMPORTANT: Els/les col·legiats/des que feu la reserva ESTEU COMPRANT l’exemplar. És una
compra que es facturarà via compte bancari. I en fer-vos el càrrec via banc, us arribarà també la
factura (naturalment, sempre que la promoció es faci efectivament, no si s’anul·la o es suspèn per
no arribar al nombre d’exemplars o per altres raons).
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