O KANCELARII
PROFESJONALIZM I PERFEKCJA
•
•
•
•

Jesteśmy zespołem doradców posiadających wieloletnie doświadczenie na rynku usług
prawniczych
Nasz dorobek zawodowy oraz wiedza merytoryczna sprawiają, że klienci
systematycznie do nas wracają oraz polecają nas innym podmiotom
Naszym priorytetem jest dobro klienta i osiągnięcie jasno zdefiniowanych celów
Wiemy jak skutecznie i profesjonalnie wspierać klienta w realizacji jego działań
biznesowych

DOSTARCZAMY SKUTECZNE ROZWIĄZANIA
Doradzamy zarówno spółkom jak i ich właścicielom. Praktyka kancelarii obejmuje wszystkie obszary prawa gospodarczego, ze szczególnym
uwzględnieniem prawa spółek, prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego, prawa bankowego i finansowego, prawa własności
intelektualnej. Współpracujemy z doświadczonymi doradcami podatkowymi i finansowymi po to, by świadczone przez nas usługi odpowiadały
oczekiwaniom stawianym przez współczesnego klienta. Znamy rolę i funkcję prawa w biznesie. Dlatego poprzez nasze doradztwo wypełniamy
przestrzeń istniejących ryzyk i zakreślamy korzyści z różnych możliwości.

NASZE SPECJALIZACJE:
• Prawo spółek, M&A, START-UPY
• Rynek kapitałowy i prawo papierów wartościowych
• Prawo bankowe i finansowe (finansowanie inwestycji)
• Nieruchomości i inwestycje
• Przedsiębiorczość rodzinna i sukcesja w biznesie
• Doradztwo dla rolnictwa
• Własność
intelektualna,
technologie,
dane
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osobowe

NASZE SPECJALIZACJE

RYNEK KAPITAŁOWY I PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

PRAWO SPÓŁEK, M&A
Obsługujemy każdy etap związany z funkcjonowaniem podmiotów prawnych.
Wspieramy start-upy, funkcjonujące przedsiębiorstwa, wspólników, zarządy,
rady nadzorcze, a także inwestorów. Świadczymy pełen profil usług prawnych
przy doradztwie transakcyjnym, minimalizujemy ryzyka wystąpienia
ewentualnych sporów. Doradzamy kompleksowo przy współpracy doradców
podatkowych oraz doradców finansowych. Uwzględniamy aspekty sukcesji
w biznesie.

PRAWO BANKOWE I FINANSOWE
Świadczymy pełną obsługę prawną w zakresie finansowania bankowego
(zwłaszcza finansowania projektów, nabywania nieruchomości oraz przejęć
spółek) oraz restrukturyzacji tego zadłużenia. Oferujemy wyspecjalizowane
doradztwo prawne dla banków polskich i zagranicznych w różnych aspektach
ich bieżącej działalności. Reprezentujemy klientów w kontaktach z organami
nadzoru finansowego.

DORADZTWO DLA ROLNICTWA
Obsługujemy transakcje nieruchomościowe związane z nabywaniem
gruntów rolnych. Doradzamy przy finansowaniu inwestycji związanych
z budową, modernizacją gospodarstw rolnych w tym ze środków
publicznych. Doradzamy przy wykorzystaniu równych efektywnych form
wsparcia działalności, w tym w ramach ulgi badawczo – rozwojowej.

Doradzamy spółkom publicznym i instytucjom finansowym. Świadczymy
wsparcie prawne przy IPO, emisjach obligacji oraz papierów wartościowych
zamiennych na akcje. Doradzamy przy przejęciach i łączeniach spółek
publicznych. Doradzamy w postępowaniach administracyjnych, w tym przed
organami nadzoru. Wspieramy przy sekurytyzacji aktywów oraz przy
tworzeniu i funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych.

PRZDSIĘBIORCZOŚĆ RODZINNA I SUKCESJA W BIZNESIE
Doradzamy firmom rodzinnym w zakresie strukturyzacji majątku, relacji
korporacyjnych i aspektach prawnych relacji rodzinnych. Wspieramy
w przygotowaniu dokumentów spadkowych oraz innych rozporządzeń
związanych z planowaną sukcesją. Doradzamy kadrze kierowniczej
zarządzającej rodzinnym biznesem. Wspieramy sukcesorów. Pomagamy
w zorganizowaniu rodzinnych start–upów, sprzedaży lub zakupu aktywów.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI
Zajmujemy się obsługą prawną dotyczącą nieruchomości, zarówno gruntowych,
w tym prawa użytkowania wieczystego, jak i lokalowych, budynkowych oraz
spółdzielczych własnościowych praw do lokali. Pomagamy osobom fizycznym
przy transakcjach zbycia/nabycia nieruchomości, w drodze różnych form
prawnych, m.in. umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zniesienia
współwłasności, działu spadku,
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M&A, DORADZTWO TRANSAKCYJNE

KANCELARIA OBSŁUGUJE TRANSAKCJE:
↗ share deal: sprzedaży oraz zakupu udziałów, akcji w tym będących w obrocie na rynku zorganizowanym (również w ramach
wezwań); nabycia lub zbycia innych form uczestnictwa w spółkach handlowych
↗ asset deal: nabycia, zbycia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części (w tym zakresie doradzamy we wszelkich formach
reorganizacji przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych), a także w zakresie nabycia i zbycia poszczególnych aktywów należących
do przedsiębiorstw
↗ przeniesienia wierzytelności, w tym wierzytelności sekurytyzowanych
↗ reorganizacji korporacyjnych: przekształcenia, łączenia (w tym transgraniczne), podziały i likwidacje / rozwiązywania spółek
(w tym wypłaty majątku likwidacyjnego)
↗ finansowanie transakcji M&A: finansowanie długiem, finansowanie kapitałem,
finansowanie mezzanine
↗ wykupy menadżerskie oraz transakcje w ramach tzw. financial
assistance
↗ przeniesienia i rozwoju działalności operacyjnej

na rynki

zagraniczne i w tym zakresie doradzamy w zakresie strukturyzacji
grupy kapitałowej
↗ tworzenie oddziałów spółek zagranicznych w Polsce oraz wsparcie
w tworzeniu oddziałów polskich spółek za granicą.
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M&A, DORADZTWO TRANSAKCYJNE

prezentujemy
bezpieczne
i skuteczne
rozwiązania

dostarczamy
rozwiązania,
a analizy
wyłącznie na
wyraźne
zlecenie

DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO:
↗ prowadzimy badania due diligence, zarówno po stronie sprzedającego jak i nabywcy
↗ wspieramy w strukturyzacji aktywów przed sprzedażą, w tym zakresie działamy z doradcą
podatkowym i finansowym
↗ prowadzimy proces transakcyjny na każdym etapie (vendor due diligence, wspieramy
w wyborze inwestora, przygotowujemy dokumentację transakcyjną a także wspieramy

świadczymy usługę
kompleksową doradzamy przy
udziale doradcy
podatkowego oraz
finansowego

w dalszych procesach inwestycyjnych)
↗ doradzamy na każdym etapie inwestycji, w tym opracowujemy efektywne struktury wyjścia
z inwestycji (exit scenarios).

kierujemy się
biznesowym
podejściem
i potrzebami
klienta

zachowujemy
najwyższy
poziom
wrażliwości
w zakresie
otrzymywanych
infornacji

mamy wiedzę
i doświadczenie
obejmujące zarówno
rozwiązania dla
podmiotów krajowych,
jak i dla
międzynarodowych
grup kapitałowych

NASZE DORADZTWO KIERUJEMY DO:
-

prywatnych inwestorów

-

funduszy inwestycyjnych

-

podmiotów z sektora PE / VC

-

właścicieli przedsiębiorstw

-

podmiotów prywatnych planujących sprzedaż lub zakup aktywów.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RODZINNA I SUKCESJA W BIZNESIE
Czym dla nas jest sukcesja w biznesie?

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RODZINNEJ

Þ prowadzimy due diligence, poznajemy biznes i aspekty prawne
panujących relacji
sukcesja to całokształt zmiany
Þ przygotowujemy rozwiązania prawne umożliwiające osiągnięcie celu
pokoleniowej zachodzący w firmie
klienta
Þ strukturyzujemy korporacyjne relacje pomiędzy organami spółek,
to ułożenie relacji biznesowych i korporacyjnych
zachowując oczekiwania założyciela i ich wpływ na dalszy biznes oraz
na nowo, zachowując wizję założyciela
potrzebę samodzielności sukcesora
i sukcesora
Þ prowadzimy reorganizacje podmiotów w grupie, przygotowując je na
efektywne przejęcie
to nie tylko praca dokumentacyjna, ale i transformacja
Þ gdy brak sukcesora: wspieramy we wdrożeniu „wynajętych”
myśli, celu oraz kierunku dalszego rozwoju
zarządców, zabezpieczamy przed ryzykiem wrogiego przejęcia
to potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa prawnego Þ gdy intencją jest sprzedaż biznesu: prowadzimy proces transakcyjny
i stworzenie ram prawnych dla dalszego rozwoju
na każdym etapie (vendor due diligence, wspieramy w wyborze
inwestora, przygotowujemy dokumentację transakcyjną, a także
to nie tylko spisanie woli testatora, ale i przełożenie tej woli na
wspieramy w dalszych procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem
konkretne
§
rozwiązania prawne, wdrażane za jego życia
środków uzyskanych z transakcji)
to wyjątkowa praca zespołu doradców potrafiących zaproponować
indywidualne rozwiązania prawno – biznesowe w cudzym biznesie
zapewniające klientowi komfort funkcjonowania
Jak pracujemy?
Nasze doradztwo kierujemy do:
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

członków rodziny założyciela i sukcesora
organów nadzorczych i właścicielskich
kadry menadżerskiej
założycieli biznesu
sukcesorów
inwestorów

Þ świadczymy usługę kompleksową – doradzamy przy udziale doradcy
podatkowego oraz finansowego
Þ mamy wiedzę i doświadczenie nie tylko w rozwiązaniach krajowych, ale
i zagranicznych
Þ zachowujemy najwyższy poziom wrażliwości w zakresie otrzymywanych
informacji
Þ dostarczamy rozwiązania, a analizy wyłącznie na wyraźne zlecenie
Þ kierujemy się biznesowym podejściem i potrzebami klienta
Þ prezentujemy bezpieczne i skuteczne rozwiązania
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KOMPLEKSOWE DORADZTWO PRAWNE NA RYNKU FINANSOWYM
Kancelaria doradza podmiotom na rynku finansowym. Zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym oraz w zakresie instrumentów publicznych
i prywatnych.
KOMPETENCJE KANCELARII DLA PODMIOTÓW NA RYNKU FINANSOWYM:
• doradzamy przy Initial Public Offer (IPO), wtórnych ofertach akcji,
emisji obligacji oraz papierów wartościowych zamiennych na akcje,
• obsługujemy łączenia spółek publicznych,
• doradzamy w obszarze regulacji publicznego obrotu,
• reprezentujemy klientów przed KNF, GPW i KDPW, LBO / MBO,
• obsługujemy licencjonowanie podmiotów uczestników rynku,
• przygotowujemy i prowadzimy emisję obligacji, w tym z prawem
pierwszeństwa i convertible bonds,
• prowadzimy klientów przy obowiązkach raportowych podmiotów
rynku kapitałowego,
• wspieramy przy przejęciach, w tym wrogich przejęciach oraz obronie
przed wrogim przejęciem.
STRUKTURYZACJA PODMIOTÓW I TRANSAKCJE NA RYNKU FINANSOWYM
Prowadzimy procesy restrukturyzacyjno - reorganizacyjne podmiotów rynku
kapitałowego. strukturyzujemy, a następnie wspieramy na każdym etapie
działania, w tym w procesach inwestycyjnych, prowadzimy badania prawne
podmiotów biorących udział w transakcji oraz przygotowujemy
i negocjujemy umowy inwestycyjne. Prowadzimy przez cały proces
inwestycyjny, wspieramy również przy wyjściu z inwestycji.

DORADZAMY:
•
•
•
•

funduszom inwestycyjnym,
towarzystwom funduszy Inwestycyjnych,
prywatnym inwestorom,
spółkom, których instrumenty finansowe są
notowane na rynku,
• pośrednikom umożliwiającym obrót brokerom, domom maklerskim,
• spółkom, które planują wejście na parkiet.

WSPIERAMY SEKTORY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IT/ własność intelektualna/ nowe technologie,
Real estate,
Health care,
Automotive,
Bio-Sciences & Bio –Technologia,
Chemia & Farmaceutyka,
Przemysł ciężki,
Sprzęt medyczny,
Dobra konsumpcyjne,
Tekstylia & Obuwie.
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KOMPLEKSOWE DORADZTWO PRAWNE NA RYNKU FINANSOWYM

Piotr Grabowski - wspólnik zarządzający prowadzący praktykę rynku finansowego w Grabowski i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu.
Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie korporacyjnym oraz transakcyjnym.
Specjalizuje się w kwestiach prawnych związanych z ofertami publicznymi, wprowadzaniem spółek do obrotu
na rynku regulowanym oraz ofertami niepublicznymi instrumentów finansowych, w tym w szczególności
obligacji korporacyjnych. Reprezentuje klientów przed KNF, GPW, KDPW, UOKIK oraz przed sądami
powszechnymi i administracyjnymi. Doradza klientom w zakresie projektów prawnopodatkowych
z wykorzystaniem struktur opartych o Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Specjalizuje się również w doradztwie
w zakresie M&A, wykupów lewarowanych oraz bieżącym doradztwie korporacyjnym.
Wykładowca na licznych szkoleniach i seminariach m.in. z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania rynku
kapitałowego.
Zatrudniony był w Kancelarii Prawnej Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak Doradcy Prawni, w Komisji Nadzoru
Finansowego - Departamencie Postępowań – jako Zastępca Dyrektora Departamentu, Copernicus Securities
S.A. – jako Radca Prawny / Członek Zarządu, Copernicus Capital TFI – jako Prezes Zarządu.
Jeden z założycieli Querton Capital Partners Sp. z o.o.
Sfinalizował od strony prawnej i regulacyjnej przejęcie Copernicus TFI od funduszu PE.
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YNEK RYNEK KAPITAŁOWY I PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Rynek kapitałowy to platforma kojarząca zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, urealniająca wycenę tych instrumentów,
gwarantująca równy dostęp do informacji i przejrzystość przekazu.
Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów w związku z wprowadzaniem papierów
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w tym:











obsługujemy takie procesy jak IPO i oferty wtórne,
reprezentujemy klientów przed KNF, GPW i KDPW, LBO / MBO,
obsługujemy licencjonowanie podmiotów uczestników rynku,
przygotowujemy i prowadzimy emisje obligacji w tym z prawem pierwszeństwa
i convertible bonds,
prowadzimy klientów przy obowiązkach raportowych podmiotów rynku kapitałowego,
wspieramy przy przejęciach, w tym wrogich przejęciach, oraz obronie przed wrogim
przejęciem,
prowadzimy procesy restrukturyzacyjno - reorganizacyjne podmiotów rynku
kapitałowego, wspieramy je na każdym etapie inwestycyjnym, prowadzimy
przeglądy due dilligance,
przygotowujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne,
obsługę pozyskiwania środków na inwestycje na rynkach kapitałowych poprzez
emisje dłużnych papierów wartościowych, w tym obligacji.

Kancelaria doradza:


inwestorom (funduszom / TFI, funduszom PE, inwestorom prywatnym)



spółkom, których instrumenty finansowe są notowane na rynku



pośrednikom umożliwiających obrót (brokerom; domom maklerskim)



spółkom, które chcą wprowadzić instrumenty na rynek giełdowy
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DZIEDZICZENIE | SPADKI | TESTAMENTY | PRZEKAZANIE BIZNESU W RODZINIE

Kancelaria doradza w następujących obszarach:
•
•
•
•
•

Doradztwo prawne w spisaniu ważnego testamentu
Ustalenie możliwości wydziedziczenia potencjalnego spadkobiercy
Umowy w zakresie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia za życia spadkodawcy
Doradztwo prawne w zakresie uzyskania potwierdzenia nabycia spadku: sądowe lub notarialne (Akt poświadczenia dziedziczenia)
Reprezentowanie w postępowaniach spadkowych:
§ o stwierdzenie nabycia spadku
§ o zachowek
§ o dział spadku, zniesienie współwłasności
Doradztwo prawne w negocjacjach, spisaniu umownego działu spadku, zniesienia współwłasności
Przyjęcie/odrzucenie spadku
Dziedziczenie udziałów/akcji
Dziedziczenie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej: jawnej, komandytowej
Kontynuacja biznesu rodzinnego
Jak zabezpieczyć firmę i spadkobierców
Spadek po rodzicach, zasady dziedziczenia, formalności, podatki

•
•
•
•
•
•
•

Co oferujemy:
-

bezpośredni kontakt z klientem bardzo doświadczonych doradców
wiedzę i doświadczenie w zakresie kompleksowych rozwiązań prawnych, ich
skutków, w oparciu o bogate orzecznictwo, praktykę zawodową, publikacje prasowe,
szczegółową weryfikację potrzeb klienta już na wstępnym etapie analizy
kompleksowość i efektywność zakresu doradztwa

Jak pracujemy:
-

Doradzamy w sposób kompleksowy
Przedstawiamy możliwe rozwiązania, proponujemy rozwiązania uwzględniające cele i potrzeby
klienta oraz rodzaj aktywa
Przypisujemy fundamentalną wagę dla właściwych form zabezpieczeń
Zachowujemy najwyższy poziom wrażliwości w zakresie otrzymanych informacji
Współpracujemy z notariuszami

Nasze doradztwo kierujemy do:
-

osób prywatnych
właścicieli przedsiębiorstw, spółek
członków
rodziny
właścicieli
przedsiębiorstw
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BANKING & FINANCE
KANCELARIA DORADZA W NASTĘPUJACYCH OBSZARCH









Corporate Finance

Finansowanie projektów i inwestycji (Project Finance)
Finansowanie nabycia nieruchomości (centra handlowe, parki logistyczne, biurowce)
Opracowywanie umów kredytowych zgodnie ze standardami LMA
Kredyty pod zastaw aktywów (Asset-based lending)
Kredyty konsorcjalne
Refinansowanie transakcji nabycia aktywów
Transakcje w zakresie distressed debt

Debt & Equity






Emisje instrumentów dłużnych (m.in. emisje obligacji korporacyjnych)
Oferty niepubliczne (Private placements) / Equity financing
Finansowanie mezzanine
Finasowanie z wykorzystaniem tzw. hybrid instruments


Zagadnienia regulacyjne





Weryfikacja oraz tworzenie regulaminów i procedur zgodnie z wymogami
MiFID I oraz MiFID II
Doradztwo oraz wsparcie w zakresie postępowań przed KNF
Weryfikacja oraz tworzenie procedur compliance
Wsparcie w zakresie procedur Anti-Money Loundering (AML)
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BANKING & FINANCE

Przypisujemy fundamentalną wagę dla właściwych form
zabezpieczeń

Rekomendujemmy optymalną strukturę transakcji

Doradzamy w sposób kompleksowy (wykorzystując wiedzę prawną i podatkową oraz
współpracując ze specjalistami rynku finansowego)

JAK PRACUJEMY:

Kształtujemy efektywną strukturę wyjścia (exit scenario)

Proponujemy model finansowania komplementarny dla
potrzeb klienta oraz rodzaju aktywa

NASZE DORADZTWO KIERUJEMY DO:






banków oraz innych instytucji finansowych
podmiotów z sektora PE / VC
podmiotów planujących zakup aktywów
prywatnych inwestorów
funduszy inwestycyjnych

OFERUJEMY:





Bezpośredni kontakt z klientem doświadczonych doradców
Szczegółową weryfikacje potrzeb prawnych klienta już na wstępnym etapie analizy
Kompleksowość i efektywność naszego doradztwa
Rozwiązania w pełni wykorzystujące istniejące transgraniczne struktury grup kapitałowych klientów
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POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE
Prawo administracyjne jest szczególną gałęzią prawa, regulującą organizację organów administracji publicznej oraz zasady postępowania organów w odniesieniu
do podmiotów prywatnych. Wspierając naszych klientów w dziedzinie prawa administracyjnego staramy się, aby procedura wydania decyzji administracyjnej
nie zaburzała założonego procesu inwestycyjnego.
Kancelaria oferuje pełen zakres usług z zakresu obsługi postępowań w obszarze prawa administracyjnego. Świadczona pomoc prawna obejmuje między innymi
zagadnienia związane z prawem budowlanym oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, prawem samorządowym oraz gospodarowaniem
odpadami.
Zakres doradztwa prawnego kancelarii w dziedzinie prawa administracyjnego

§

i samorządowego obejmuje między innymi:
§ sporządzanie opinii prawnych z zakresu wykładni i stosowania prawa
administracyjnego;
§ dokonywanie wymaganych przepisami prawa zgłoszeń i zawiadomień;
§ sporządzanie i składanie wniosków o wydanie pozwoleń i zezwoleń
administracyjnych;
§ reprezentację stron w toku postępowania administracyjnego, w tym
i

składanie

środków

zaskarżenia

w

postępowaniu

administracyjnym;
§ reprezentację

w

postępowaniach

przed

wojewódzkimi

do wszystkich podmiotów, których działalność wiąże się
z koniecznością

uzyskania

zgód

lub

zaświadczeń

urzędów

administracji rządowej lub samorządowej, w szczególności dla
podmiotów działających w branży budowlanej, energetycznej oraz

§ bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego;

sporządzanie

Nasze doradztwo kierujemy:

gospodarowania odpadami jak również podmiotów pozostających
w sporze sądowym z organami administracji publicznej;
§ do organów administracji publicznej w zakresie wydawania opinii
prawnych

w

zakresie

wykładni

i

stosowania

prawa

administracyjnego – także w przedmiocie projektowanych zmian
w prawie.

sądami

administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Zaletą prawników kancelarii jest doświadczenie w obsłudze organów administracji, co umożliwia im analizę problemów Klientów „od podszewki”. Prawnicy Kancelarii
z sukcesem występowali w sporach z organami administracji rządowej oraz postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
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AUDYTY JEDNODNIOWE
Kancelaria przeprowadza jednodniowe audyty mające na celu weryfikację prawnopodatkową wybranych obszarów w bieżącej działalności
Audyt ma na celu identyfikację ryzyk i nieprawidłowości lub potwierdzenie stosowanej praktyki
Co daje klientowi:

Sprawy
korporacyjne

Podatki

•
•
•
•

Realizacja
obowiązków
sprawozdawczych

Kontrakty handlowe,
zabezpieczenie
dochodzenia
roszczeń,
ograniczenie ryzyk,
eliminacja
nieprawidłowości

praktyczne podejście doradców do kluczowych zagadnień i rekomendacja rozwiązań
identyfikację ryzyk: np. brak tytułu prawnego do zapłaty; nieważność umowy o pracę/
kontraktu menadżerskiego
identyfikację ryzyka zapłaty kary administracyjnej/ poniesienia innej sankcji
identyfikację określonych ryzyk podatkowych

Dodatkowo:
•
•

możliwość bieżącej konsultacji prawnopodatkowej
(hotline) w ramach uzgodnionego zagadnienia
przygotowanie
protokołu
zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni
rok obrotowy, formularzy wniosku do złożenia do
rejestru sądowego – złożenie sprawozdania
finansowego

Jak działamy?

ustalamy obszary
kluczowe w ramach
proponowanego audytu

przesyłamy listę
zapotrzebowania

Klient dostarcza
dokumenty

my dostarczamy raport
podsumowujący
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WSPARCIE PRAWNE DLA SPÓŁDZIELNI
KANCELARIA DOSTARCZA ROZWIĄZANIA PRAWNE DLA SPÓŁDZIELNI

•
•
•
•

prawo spółdzielcze

bieżące wsparcie w zakresie stosowania i wykładni przepisów prawa spółdzielczego;
prowadzenie procedur związanych z zakończeniem działalności i likwidacją spółdzielni;
prowadzenie procesów łączenia i podziału spółdzielni;
obsługa procesów przekształcenia spółdzielni w spółkę.

Wsparcie prawne w budowlanych procesach inwestycyjnych, w tym:

procesy inwestycyjne

•
•
•
•

wsparcie na etapie nabywania gruntów pod inwestycję;
wsparcie na etapie uzyskania niezbędnych zezwoleń administracyjnych;
wsparcie na etapie negocjowania i zawierania umów z wykonawcami;
wsparcie procesu sprzedaży.
Obsługa prawna spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, w tym w zakresie
implementacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

kasy oszczędnościowo-kredytowe

•
•
•
•

identyfikacja zakresu stosowania ustawy do podmiotu;
sporządzenie wewnętrznego regulaminu;
sporządzenie dokumentacji ws. wyznaczania kadry kierowniczej do realizacji
ustawowych obowiązków;
wsparcie w realizacji obowiązku przekazywania danych Generalnemu Inspektorowi
Informacji Finansowej.

•
•

bieżące wsparcie
•

wsparcie w działalności organów spółdzielni, w tym organizacja i obsługa
prawna walnych zgromadzeń;
wsparcie prawne w bieżącej działalności, w tym w zakresie negocjowania i
opiniowania zawieranych umów;
obsługa wierzytelności spółdzielni, prowadzenie postępowań sądowych
i egzekucyjnych.
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PROWADZENIE DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
Kiedy ostatnio
przeprowadzono w Twojej
firmie badania prawne
w zakresie poprawności
prowadzonej
dokumentacji?

Czy dokonano wszystkich
wymaganych prawem
zgłoszeń, dopełniono
obowiązków informacyjnych
i sprawozdawczych? Jaka
jest odpowiedzialność za
niewypełnianie
obowiązków?

Czy umowy z zarządem
są prawidłowo
zawarte, a wypłacane
wynagrodzenie ma
ważny tytuł?

Czy sąd rejestrowy
otrzymał zgłoszenia
wszelkich danych
i dokumentów?

Czy kluczowe
umowy zostały
zawarte
skutecznie
i ważnie?

 prowadzimy postępowania przed właściwymi rejestrami oraz organami nadzoru

Nasze doradztwo kierujemy do:

 świadczymy bieżące doradztwo dla klientów w zakresie obowiązków sprawozdawczych
i skutków dla przedsiębiorstw

↗
↗
↗
↗

Czy dopełniono
wszelkich obowiązków
informacyjnych
względem Komisji
Nadzoru Finansowego
i innych właściwych
organów?

właścicieli firm (wspólników, akcjonariuszy, inwestorów)
kadry zarządzającej
biura wsparcia dla zarządu oraz rady nadzorczej
działu księgowego oraz działu administracyjnego

 prowadzimy indywidualne szkolenia w zakresie obowiązków informacyjnych
i sprawozdawczych, zasad prowadzenia dokumentacji, ryzyk występujących przy
reprezentacji oraz odpowiedzialności z nimi związanej
Obszary naszego wsparcia:
 przygotowujemy projekty dokumentów korporacyjnych oraz
w dokonywaniu zgłoszeń do odpowiednich rejestrów i organów nadzoru

wspieramy

 prowadzimy postępowania przed właściwymi rejestrami oraz organami nadzoru

↗
↗
↗
↗
↗

prawo spółek, doradztwo korporacyjne
prawo cywilne, prawo umów
prawo podatkowe, doradztwo w zakresie CIT i PIT
prawo rynku kapitałowego, rynek giełdowy
prawo bankowe
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SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI

KANCELARIA WSPIERA W NASTĘPUJACYCH OBSZARCH
ü ORGANIZACJI PRZETARGU, W SZCZEGÓLNOŚCI:
• Określeniu formuły, zasad i harmonogramu postępowania
•

Podpisaniu umowy o zachowaniu poufności

•

Zdefiniowaniu portfela wierzytelności, w szczególności daty cut-off

•

Zaproponowaniu możliwości, zakresu oraz zasady badania
dokumentacji due-diligence

•

Zorganizowaniu wstępnych konsultacji z potencjalnymi
Nabywcami.

ü PODPISANIU UMOWY CESJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI:
•

Prowadzimy negocjacje postanowień umowy, w celu
wspólnego ukształtowania ich ostatecznego brzmienia
oraz warunków finalizacji transakcji

•

Definiujemy ograniczenia prawne i wskazujemy specyficzne
uwarunkowania po oby stronach transakcji

•

Przygotowujemy umowę, uczestniczymy w jej podpisaniu
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DORADZTWO W PRZESTRZENI DLA START - UPÓW
KANCELARIA OFERUJE KOMPLEKSOWE DORADZTWO WE WSZYSTKICH FAZACH ROZWOJU START-UPU
Stand-up jest to forma początkowa start-upu,

Start-up jest to tymczasowa organizacja posiadająca

Scale-up jest to forma docelowa start-upu gdzie podmiot

na etapie posiadania pomysłu przez osobę lub

innowacyjny pomysł chcąca rozwinąć go / wprowadzić

rozszerza działalność na inne rynki, a także tworzy nowe

grupę ludzi.

na rynek.

pomysły.

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PROJEKTU/ POMYSŁU
Kancelaria zapewnia doradztwo z zakresu:
• analizy prawnej start-up jak oraz prawnych aspektów jego poszczególnych faz rozwoju
• tworzenia modelu biznesowego
• tworzenia modelu prawnego działalności
• sporządzania umowy założycielskiej, formy ewentualnego zakończenia współpracy
• analizy obszaru prawnego i wytypowanie najlepszej formy prawnej i identyfikacji
momentu w działalności, w którym założyć spółkę
• przeprowadzania procesu rejestracyjnego spółki
•
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Szczególnie istotny element dla działalności start-up, ochrona głównych innowacji jest niezbędnym elementem tego
typu działalności. Zabezpieczenie własności intelektualnej daje bezpieczeństwo indywidualności.

KANCELARIA DORADZA W ZABEZPIECZENIU WŁASNOSNOŚCI INTELEKTUALNEJ:
•
•

Chronimy prawa autorskie i własności intelektualną poprzez odpowiednie zapisy w umowie spółki
oraz innych dokumentach towarzyszących
Zapewniamy wsparcie w zakresie rejestracji i ochrony znaków towarowych oraz prawa
patentowego
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DORADZTWO W PRZESTRZENI DLA START - UPÓW
OBSŁUGA W ZAKRESIE FINANSOWANIA:
§

wsparcie w doborze inwestora, w tym negocjacjach, przygotowaniu dokumentacji, umów
inwestycyjnych

§

wsparcie w uzyskaniu dotacji, w tym wskazanie jak UE wspiera start-upy,

§

wsparcie w zdefiniowaniu i aspektach prawnych zorganizowania prac B+R

§

doradztwo w tworzeniu struktur kosztów

§

doradztwo w zakresie wykorzystania ulg podatkowych, w tym zastosowania innovation box, czyli ulg
podatkowych stworzonych z myślą o innowacjach
OBSŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI
Kancelaria zapewnia doradztwo z zakresu:
•
•

zatrudniania pracowników
przeprowadzanie audytów jednodniowych

•
•

WSPOMAGAMY PROCESY INWESTYCYJNE
•

Venture Capital

stawek podatkowych dla start-upów

•

Dofinansowania z UE

przekształcania działalności

•

Pozyskiwanie inwestora prywatnego

WSPARCIE DLA INWESTORA:
•

przeprowadzamy audyty jednodniowe

•

wspieramy w negocjacjach

•

przeprowadzamy due diligence prawne, definiujemy
i analizujemy ryzyka inwestycji

•

zabezpieczamy transakcję odpowiednio strukturyzując
umowy inwestycyjne
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