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/ AKTUALNOŚCI W PRAWIE 

Nowelizacja: więcej firm będzie podlegało ochronie przed wrogim 
przejęciem czytaj więcej » 

SN: Zwolnienie z długu upadłego nie dotyczy poręczycieli  czytaj więcej » 

Nowelizacja: uwaga na „nowe” odsetki  czytaj więcej » 

Procedura karna: wydłużenie okresów przedawnienia  czytaj więcej » 

SN: klauzule abuzywne – jeden przedsiębiorca i nieograniczenie wiele 
konsumentów  czytaj więcej » 

/NOWE PRZEPISY- „ALERT PRAWNY” czytaj więcej » 

/ PRAKTYKA 

Umowny podział zadań a kwestia odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania 
spółki czytaj więcej » 

/ Z NASZYCH BLOGÓW 

Zgromadzenie (zawsze) może odwołać zarząd, także w spółkach, w których Skarb 
Państwa ma większość  czytaj więcej » 

Ułatwienia w sporach konsumenckich  czytaj więcej » 

Zasada „skracania mandatów” również w przypadku kadencji 1-
rocznych?  czytaj więcej » 

Kto decyduje o prawach akcjonariusza na zgromadzeniu? czytaj więcej » 

Podręcznik dobrych praktyk spółek notowanych na GPW  czytaj więcej » 

Członek zarządu odpowiada tylko za umyślne niewykonanie obowiązków 
organizacyjno-informacyjnych  czytaj więcej » 
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Sejm znowelizował ustawę o wrogich przejęciach  czytaj więcej » 

Nowy wymóg formalny pozwu  czytaj więcej » 

Pełnomocnik wspólnika spółki nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu 
zdrowotnemu czytaj więcej » 

/ SUKCESY KLIENTÓW KANCELARII RKKW 

Kancelaria RKKW doradzała Funduszowi Experior w inwestycji w spółkę 
meblarską  czytaj więcej » 

/ SEMINARIA I KONFERENCJE 

Kurs Certyfikowany Corporate Governance Manager (2-3.3.2016 r.)  czytaj więcej » 

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej (7-8.3.2016 r.)  czytaj więcej » 

Przepływ informacji poufnych w ramach Grupy Kapitałowej – problematyka i zmiany 
prawne (14-15.3.2016 r.)  czytaj więcej » 

Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (17-18.3.2016 r.)  czytaj więcej » 

Marka jako znak towarowy – koszty i korzyści, Polish Businesswomen Congress  
(1-2.4.2016 r.)  czytaj więcej » 

Odpowiedzialność przed Prezesem URE w świetle aktualnych regulacji prawnych i 
praktyk rynku (5.4.2016 r.)  czytaj więcej » 

Problematyka dokumentacji finansowej w świetle prawa upadłościowego i 
restrukturyzacyjnego (6-7.4.2015 r.)   czytaj więcej » 

II Forum Grup Kapitałowych BDO (20.4.2016 r.)  czytaj więcej » 

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW 

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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