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Obsługa prawna biznesu/
umowy inwestycyjne/prawo

budowlane



Zakres doradztwa
 

doradztwo bieżące, sporządzanie dokumentacji związanej z działalnością spółek, opracowywanie prawnych oraz
podatkowych struktur procesów akwizycyjnych (share deal  i asset deal);
doradztwo i przygotowywanie umów inwestycyjnych;
prowadzenie badań typu  due diligence  oraz sporządzanie dokumentacji transakcyjnej, weryfikacja i dostosowywanie
prowadzonej działalności firm do regulacji prawa polskiego oraz prawa UE (usługa compliance);
reprezentowanie Klientów w procesach negocjacyjnych;
przygotowywanie kompleksowej dokumentacji umownej w zakresie transakcji handlowych.
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Wybrane doświadczenie
przygotowanie umowy inwestycyjnej dla zagranicznego inwestora w zakresie biotechnologii (wartość umowy 50 MPLN);
przygotowanie  dokumentacji inwestycyjnej  dla  polskiej spółki inwestycyjnej obejmującą zmiany właścicielskie oraz inwestycje w
budynek typu aparthotel (wartość 20 MPLN);
doradztwo w zakresie  transakcji oferowania  obligacji korporacyjnych oraz warunkowego nabycia warrantów subskrypcyjnych dla
polskiej grupy inwestycyjnej;
doradztwo bieżące dla przedsiębiorców z sektora MŚP w zakresie  przygotowywania oraz opiniowania umów handlowych,
stosununków pracowniczych, postępowań administracyjnych, przetargów oraz prowadzenia negocjacji handlowych;
reprezentowanie szwajcarskich inwestorów w procesie tworzenia sieci sprzedaży detalicznej w Polsce;
udział w badaniu due dilligence umów leasingu pojazdów oraz sporządzanie dokumentacji transakcyjnej dla jednej z wiodących
spółek leasingowych (40 MPLN);
udoradzo w zakresie sporządzania analizy zapisów umów konsorcjalnch, analizy i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w
obszarze budowy infrastrukruy komunikacyjnej dla międzynarodowej firmy budowalnej;
doradztwo na rzecz wiodącej lokalnej polskiej spółki budowlanej w zakresie zwierania i zapisów umów na roboty budowlane;
sporządzenie umów licencyjnych, umów przenoszących prawa do utworów audiowizualnych.
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Nasze atuty:
- doradztwo świadczone przez doświadczonych prawników, w tym z wieloletnim
doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych lub renomowanych polskich
kancelariach  prawnych;
- butikowy charakter Kancelarii pozwala na osobiste zaangażowanie starszych
prawników na każdym etapie doradztwa prawnego. 



Wiedza Kreatywność Doświadczenie Strategia
Nasi Prawnicy łączą wysoką wiedzę

teoretyczną z doświadczeniem
zdobytym w renomowanych

kancelariach prawnych. Wśród
Prawników współpracujących z
Kancelarią znajdują się wybitni
przedstawiciele świata nauki.

 

Nasze motto "Widzimy Rozwiązania"
jest dla nas kierunkowskazem w

doradztwie świadczonym dla
naszych Klientów. Uważamy, że

jedyną wartością dodaną w
doradztwie dla naszych Klientów jest

pomoc w realizacji przedsięwzięć
biznesowych oraz rozwiązywanie ich

codziennych problemów.
 

Nasi Prawnicy brali udział w dużej
ilości projektów oraz transakcji M&A,
świadcząc doradztwo na rzecz firm

produkcyjnych, koncernów
prasowych, banków,

międzynarodowych instytucji
finansowych oraz

międzynarodowych klientów
korporacyjnych.

 

Zawsze staramy się udzielać
odpowiedzi na pytania zadane przez

Klienta w sposób maksymalnie
komplesowy, z uwzględnieniem jego
indywidualnych potrzeb, prezentując

najbardziej optymalne możliwości
prawne oraz związane z nimi ryzyka.
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