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/ AKTUALNOŚCI W PRAWIE 

Ustawowa ochrona przed wrogim przejęciem strategicznych polskich spółek 
czytaj więcej » 

SN: Powołanie do zarządu spółki w sposób dorozumiany czytaj więcej » 

Nie będzie nowelizacji KSH i spółki „za złotówkę” w tej kadencji Sejmu 
czytaj więcej » 

Reforma polskiego procesu karnego czytaj więcej » 

Usprawnienie postępowania przed sądami administracyjnymi czytaj więcej » 

Nieobecność członków zarządu nie uzasadnia przywrócenia terminu 
czytaj więcej » 

Kłopotliwa ustawa o frankowiczach czytaj więcej » 

Menedżerowie mogę ominąć obowiązek odprowadzania składek na 
ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartego kontraktu czytaj więcej » 

/ NOWE PRZEPISY- „ALERT PRAWNY”  

/ PRAKTYKA 

Zwolnienie z kosztów sądowych czytaj więcej » 

/ Z NASZYCH BLOGÓW 

Wspólny znak towarowy dla wszystkich wspólników czytaj więcej » 

Kara dla Acronu w związku z nabywaniem akcji Grupy Azoty czytaj więcej » 

Przekłucie zasłony korporacyjnej możliwe również na gruncie prawa pracy 
czytaj więcej » 
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Ustawowe wzmocnienie ochrony przed wrogim przejęciem spółek 
strategicznych czytaj więcej » 

/ SUKCESY KLIENTÓW KANCELARII RKKW 

Kancelaria RKKW doradzała PGNiG w pośrednim nabyciu pakietu akcji EuRoPol 
Gaz czytaj więcej » 

Kancelaria RKKW chroni Budopol przed wrogim przejęciem czytaj więcej » 

RKKW skutecznie broni przed zarzutem fałszowania dokumentacji finansowej 
spółki publicznej czytaj więcej » 

/ SEMINARIA I KONFERENCJE 

Wykład dr. Kwaśnickiego w ramach "Poniedziałków radcowskich" dnia 
21.9.2015 czytaj więcej » 

Warsztaty "Regulacje dotyczące nadużyć na rynku finansowym" (7-8.10.2015 r.) 
czytaj więcej » 

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW 

Mec. Pankowska w TVN24 BiŚ o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa 
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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