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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RODZINNA I SUKCESJA W BIZNESIE

Naszą aktywność kierujemy do przedsiębiorczości rodzinnej. Doradzamy klientom w zakresie
strukturyzacji majątku, relacji korporacyjnych i aspektach prawnych środowiska
biznesowo-rodzinnego. Wspieramy w przygotowaniu i wdrożeniu scenariusza zmiany
pokoleniowej, w obszarze związanym ze spadkobraniem, strukturyzacji składników
majątkowych uwzględniając wolę spadkodawcy oraz możliwości i predyspozycje sukcesora.
Szczególne kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie łączymy w szeroką gamę usług, które
możemy zaoferować firmom rodzinnym. Klienta prowadzimy przez proces sukcesji,
przedstawiając najkorzystniejsze rozwiązania zarówno dla założyciela jak i sukcesora, również
gdy najlepszą drogą dla firmy okazuje sprzedaż.
Rozwój firmy rodzinnej rozumiemy w wielu aspektach. Właściwe zarządzanie wizerunkiem, marką,
kapitałem ludzkim, relacjami z kontrahentami, skalowalnością na rynku właściwym oraz ekspansją na
zagraniczne rynki. Rozwój to również pozyskiwanie kapitału oraz akwizycje niezbędne do
dostarczenia kompleksowego produktu czy usługi albo dywersyfikacji.
PRAWO SPÓŁEK, TRANSAKCJE M&A

Wspieramy przedsiębiorczość rodzinną w rozwoju.
Rozwój to skalowalność biznesu, która odbywa się kilkoma drogami.
Kancelaria obsługuje transakcje:
share deal: sprzedaży oraz zakupu udziałów, akcji w tym będących w obrocie na rynku
zorganizowanym, również innego rodzaju form uczestnictwa w spółkach handlowych;
asset deal: nabycia, zbycia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, a także w zakresie
zbycia i nabycia poszczególnych aktywów należących do przedsiębiorstw;
przeniesienie wierzytelności, w tym wierzytelności sekurytyzowanych;
reorganizacji korporacyjnych, przekształcenia, łączenia (w tym transgraniczne), podziały i
likwidacje/rozwiązania 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.
RYNEK KAPITAŁOWY I PRAW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Doradzamy spółkom publicznym i instytucjom finansowym w transakcjach na rynku
kapitałowym. Doradzamy w procesie wprowadzania spółek na Warszawską GPW S.A. i New
Connect. Reprezentujemy klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów
Wartościowych, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.
Ponadto:
Obsługujemy licencjonowanie uczestników rynku;
Prowadzimy klientów przy obowiązkach raportowych podmiotów rynku kapitałowego;
Wspieramy przy przejęciach, w tym wrogich przejęciach i bronimy przed wrogim przejęciem;
Prowadzimy procesy restrukturyzacyjne podmiotów rynku kapitałowego, wspieramy na
każdym etapie inwestycyjnym, prowadzimy przeglądy due diligance;
Przygotowujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne;
Obsługujemy pozyskiwanie środków na inwestycje na rynkach kapitałowych poprzez emisje
dłużnych papierów wartościowych.

INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przy transakcjach nieruchomościowych:
prowadzimy due diligence nieruchomości, m.in. badamy stan prawny nieruchomości,
tytuł prawny zbywcy, przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
pomagamy w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i nadzorze inwestorskim
poprzez współpracujące z nami podmioty
ustalamy cele i założenia klienta i w oparciu o nie rekomendujemy wybór formy prawnej
transakcji
uwzględniamy kwestie podatkowe związane z planowaną transakcją, poprzez współdziałanie z
doradcami podatkowym
wskazujemy na ograniczenia lub zakazy w zbyciu/nabyciu nieruchomości wynikające z
przepisów prawa, w tym dotyczące prawa pierwokupu
ustalamy wymagane prawem zgody podmiotów trzecich niezbędne do przeprowadzenia
transakcji
doradzamy w zakresie możliwości prawnych zabezpieczeń wykonania obowiązków
wynikających z planowanej umowy
posiadając doświadczenie prawne w zakresie obrotu nieruchomościami wskazujemy na
możliwe ryzyka prawne planowanej transakcjI
wspieramy w pozyskaniu oraz obsłudze prawnej form finansowania zakupu
nieruchomości
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.
Zespół prawników kancelarii doradza w następujących obszarach:
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 i zagadnienia regulacyjne
Emisje instrumentów dłużnych (m.in. emisje obligacji korporacyjnych)
Oferty niepubliczne (Private placements) / Equity financing
Finansowanie mezzanine
Finasowanie z wykorzystaniem tzw. hybrid instruments
DORADZTWO PODATKOWE

Doradzamy w zakresie bieżących kwestii podatkowych, jak również w zakresie inwestycji, reorganizacji.
Nasze doradztwo obejmuje:
Wyliczenie efektywnej stawki opodatkowania po przepisach wprowadzających Polski Ład
Wybór formy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (klasyczny cit
estoński cit)
Skutki podatkowe przekształceń
Opodatkowanie jednoosobowych działalności gospodarczych
Analizę w zakresie ukrytych zysków i ukrytej dywidendy
Konsekwencje zmian wyliczenia składki zdrowotnej na obciążenia przedsiębiorców
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