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/ NOWE PRZEPISY - „ALERT PRAWNY” czytaj więcej » 

/ AKTUALNE WYZWANIA PRAWNE - Z NASZYCH BLOGÓW  

Actio pro socio po ogłoszeniu upadłości spółki czytaj więcej » 

Skuteczność oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu  czytaj więcej » 

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym czytaj więcej » 

Sąd Najwyższy o zmianie umowy spółki komandytowej czytaj więcej » 

Czy możemy użyć zeznań świadka złożonych w innej sprawie?  czytaj więcej » 

Pojęcie papieru wartościowego w kontekście tokenów cyfrowych 
czytaj więcej » 

TSUE rozszerza możliwość odliczenia VAT dla spółek komandytowych 
czytaj więcej » 

Nowe uprawnienia dla Prezesa UOKiK czytaj więcej » 

Koniec z zatorami płatniczymi czytaj więcej » 

Goodwill do opodatkowania czytaj więcej » 

Dostęp do łącza należy kontrolować czytaj więcej » 

Ulgi podatkowe na produkcję gier komputerowych czytaj więcej » 

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW  

Dr Jarosław Szewczyk wybrany laureatem konkursu „Rising Stars Prawnicy - 
liderzy jutra 2018” czytaj więcej » 

Kancelaria RKKW doradzała spółce zależnej Benefit Systems przy przejęciu Fit 
Fabric czytaj więcej » 

Kancelaria RKKW doradzała przy emisji akcji Artifex Mundi S.A. czytaj więcej » 
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http://prawobiznesu.com/zmiany-postepowaniu-egzekucyjnym/
http://prawobiznesu.com/sn-o-zmianie-umowy-spolki-komandytowej/
http://prawobiznesu.com/mozemy-uzyc-zeznan-swiadka-zlozonych-innej-sprawie/
http://prawobiznesu.com/pojecie-papieru-wartosciowego-kontekscie-tokenow-cyfrowych/
http://prawobiznesu.com/tsue-rozszerza-mozliwosc-odliczenia-vat-dla-spolek-holdingowych/
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http://rkkw.pl/aktualnosci/dr-jaroslaw-szewczyk-wybrany-laureatem-konkursu-rising-stars-prawnicy-liderzy-jutra-2018/
http://rkkw.pl/aktualnosci/kancelaria-rkkw-doradzala-spolce-zaleznej-benefit-systems-przy-przejeciu-fit-fabric/
http://rkkw.pl/aktualnosci/kancelaria-rkkw-doradzala-przy-emisji-akcji-artifex-mundi-s-a-o-wartosci-105-mln-zl/
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Kancelaria RKKW doradzała przy przejęciu Aludesign czytaj więcej » 

/ PUBLIKACJE  

Dr Kwaśnicki i K. Szymański w Parkiecie o prawach informacyjnych akcjonariuszy 
czytaj więcej » 

Dr Kwaśnicki i K. Witak w Parkiecie na temat projektu ustawy o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych  czytaj więcej » 

Dr Kwaśnicki i A. Nalazek w Parkiecie na temat planowanych zmian dotyczących 
odwoływania zgromadzeń wspólników czytaj więcej » 

Dr Kwaśnicki w Parkiecie o skutkach planowanej likwidacji Polskiego Domu 
Maklerskiego czytaj więcej » 

Dr Kwaśnicki i A. Nalazek w Parkiecie o możliwych zmianach w składaniu 
rezygnacji przez członków zarządu czytaj więcej » 

A. Pankowska w Pulsie Biznesu „CD Projekt nie chce wojny o Wiedźmina” czytaj 
więcej » 

Dr Kwaśnicki i dr Szewczyk w Parkiecie o cyfrowych tokenach czytaj więcej »  

Dr Kwaśnicki , P. Letolc, M. Czaińska, Monitor Prawa Handlowego 2/2018, 
„Aktualności” czytaj więcej » 

D. Kulgawczuk, D. Błaszkiewicz, Monitor Prawa Handlowego 2/2018, „Pojęcie 
innej podobnej umowy” czytaj więcej » 
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