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/ AKTUALNOŚCI W PRAWIE 

TSUE o statusie prawnym bitcoina czytaj więcej » 

Nowelizacja: Nowa ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie 
czytaj więcej » 

Nowelizacja: więcej czasu na odwołanie się do sądu pracy czytaj więcej » 

Orzecznictwo: Wszystko dla jednego wspólnika rozwiązywanej 
spółki  czytaj więcej » 

SN: „używacz uprzedni” czyli kiedy można bezkarnie korzystać z czyjegoś znaku 
towarowego  czytaj więcej » 

/NOWE PRZEPISY- „ALERT PRAWNY” czytaj więcej » 

/ PRAKTYKA 

Skutki umowy o pracę z członkiem zarządu spółki akcyjnej z naruszeniem 
przepisów o reprezentacji spółki czytaj więcej » 

/ Z NASZYCH BLOGÓW 

KGHM i AZOTY bez obaw przed wrogim przejęciem czytaj więcej » 

Zakaz wypłat z majątku spółki z o.o. w sytuacji braku pełnego pokrycia kapitału 
zakładowego czytaj więcej » 

Łatwiejszy dostęp do prospektów emisyjnych czytaj więcej » 

Uchylenie sankcji z art. 18 § 2 ksh z mocą wsteczną czytaj więcej » 

Nienależyte umocowanie pełnomocnika do działania w imieniu spółki 
przejmowanej czytaj więcej » 
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Zmiany u biegłych rewidentów czytaj więcej » 

Zmiany w adresach przedsiębiorców wpisanych do CEIDG czytaj więcej » 

Legislacyjna walka z wiatrakami czytaj więcej » 

/ SUKCESY KLIENTÓW KANCELARII RKKW 

Bank zwrócił bezpodstawnie pobraną prowizję czytaj więcej » 

/ SEMINARIA I KONFERENCJE 

Letnia Szkoła Asystentów i Forum Grup Kapitałowych (24-27.8.2016 r.) 
czytaj więcej » 

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW 

Mec. Dariusz Kulgawczuk Przewodniczącym Rady Nadzorczej IMPERA CAPITAL 
S.A. 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   

   

 

  

     

ABY NIE OTRZYMYWAĆ OD NAS WIĘCEJ WIADOMOŚCI KLIKNIJ W TEN LINK   
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