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obsługa prawna na teryrotium Polski Klientów z niemieckojęzycznego obszaru
gospodarczego (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Lichtenstein); 
reprezentacja Klientów przed sądami niemieckimi; 
zakładanie i reorganizacja spółek na prawie niemieckim; 
przygotowywanie i opiniowanie umów w języku niemieckim; 
wsparcie w dochodzeniu należności na terytorium Niemiec. 

Zakres doradztwa



zastosowanie wykładni stosowania umowy jurysdykcyjnej w sporze z niemieckim
syndykiem masy upadłosciowej ze skutkiem odrzucenia pozwów przed sądem
polskim (wartość sporu ok 10 MPLN),
doradztwo prawne na rzecz Klienta z branży recyklingu w zakresie sporu
właścicielskiego na terytorium Niemiec;
reprezentowanie renomowanego Klienta z obszaru przetwarzania kabli w
procesie upadłościowym na terytorium Niemiec;
reprezentowanie Klienta z obszaru odnawialnych źródeł energii w sporze o
zapłatę z tytułu wadliwej dostawy kontenera filtracyjnego;

Wybrane doświadczenie (1/2)



przeprowadzenie procesu założenia na terenie Niemiec spółek prawa
handlowego;
doradztwo w zakresie nabycia na terytorium Niemiec nieruchonmości
wieolmieszkaniowej.

Wybrane doświadczenie (2/2)
 

Nasze atuty: 
- posiadanie w zespole niemieckiego adwokata; 
- biegła znajomość języka niemieckiego prawnego oraz studia i
tytuły naukowe złożone w Niemczech przez większość członków
Zespołu Kancelarii; 
- wieloletnie doświadczenie w obsłudze niemieckojęzycznych
Klientów.



DLACZEGO MY?

WIEDZA
Nasi Prawnicy łączą wysoką wiedzę teoretyczną z doświadczeniem
zdobytym w renomowanych kancelariach prawnych. Wśród Prawników
współpracujących z Kancelarią znajdują się wybitni przedstawiciele
świata nauki.

KREATYWNOŚĆ
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.

DOŚWIADCZENIE
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.

STRATEGIA
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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