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/ AKTUALNOŚCI  

NSA: ponowne rozpatrzenie decyzji KNF i obieg informacji w grupie kapitałowej 
czytaj więcej »  

Nowelizacja: elektroniczna licytacja ruchomości czytaj więcej »  

Projekt: koniec anonimowych akcjonariuszy czytaj więcej »  

TSUE: w rejestrze spółek nie obowiązuje prawo do bycia zapomnianym czytaj więcej »  

/ NOWE PRZEPISY- „ALERT PRAWNY” czytaj więcej »  
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/ PRAKTYKA  

Adresaci naruszenia dóbr osobistych powiatu. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.4.2016 r. 
(V CSK 486/15) czytaj więcej »  

/ Z NASZYCH BLOGÓW  

Sukces koszykarza nie tylko na boisku. Michael Jordan wygrywa przed chińskim Najwyższym 
Sądem Ludowym w sporze o ochronę swoich znaków towarowych czytaj więcej »  

Sprzedaż udziałów nie uratuje zarządu przed odpowiedzialnością czytaj więcej »  

Gdy zarząd zbywa nieruchomość bez zgody zgromadzenia wspólników czytaj więcej »  

Nowelizacja ustawy o ofercie: już bez „małych wezwań” czytaj więcej »  

Kiedy przedawniają się roszczenia z deliktu? czytaj więcej »  

Konfiskata na nowych zasadach czytaj więcej »  

Prosto i szybko, ale pod większą kontrolą, czyli przełomowa reforma KRS... czytaj więcej »  

/ SUKCESY KLIENTÓW KANCELARII RKKW  

SN: uchwała zgromadzenia nie może nakładać na wspólników dodatkowych opłat 
czytaj więcej »  

Sukces Kancelarii RKKW na gruncie aspektów karnych nieuczciwej konkurencji 
czytaj więcej »  

/ SEMINARIA I KONFERENCJE  
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Konferencja PID: Nowe zasady, te same dylematy - wynagrodzenia członków zarządów i rad 
nadzorczych (24.4.2017 r.) czytaj więcej »  

Dokumentacja korporacyjna dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (20-21.4.2017 r.) 
czytaj więcej »  

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW  

Departament wsparcia przemysłu obronnego Kancelarii RKKW rozpoczął działalność 
czytaj więcej »  

Zapraszamy na nowego bloga PrawoBiznesu czytaj więcej »  

Publikacje współpracowników Kancelarii RKKW czytaj więcej »  
 

  

 

Więcej informacji w zakresie współpracy z nami uzyskacie Państwo na 
stronie www.rkkw.pl 

lub kontaktując się z nami  

RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy  

 
 

ul. Wilcza 46, II p. / 00-679 Warszawa   

 
 

tel.: +48 22 541 70 80 / Fax: +48 22 213 30 07   
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ABY NIE OTRZYMYWAĆ OD NAS WIĘCEJ WIADOMOŚCI KLIKNIJ W TEN LINK   
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