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/ AKTUALNOŚCI W PRAWIE 

KNF – szybsze zatwierdzanie prospektów emisyjnych czytaj więcej » 

Nowelizacja Kodeksu pracy – nowe zasady zawierania umów na czas 
określony czytaj więcej » 

SN pozytywnie o „uchwałach negatywnych” czytaj więcej » 

Kiedy prokurent nie musi płacić składek do ZUS czytaj więcej » 

Reforma postępowania sądowo-administracyjnego czytaj więcej » 

SN o kompetencjach pełnomocnika na zgromadzeniu wspólników czytaj więcej » 

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów czytaj więcej » 

/NOWE PRZEPISY- „ALERT PRAWNY” czytaj więcej » 

/ PRAKTYKA 

Uchwały podejmowane per facta concludentia czytaj więcej » 

/ Z NASZYCH BLOGÓW 

Ułatwienia dla emitentów przy zatwierdzaniu prospektów czytaj więcej » 

Nieudana próba wrogiego przejęcia PGMB „BUDOPOL” S.A. – CZĘŚĆ I czytaj więcej » 

Powołanie do zarządu spółki w sposób dorozumiany czytaj więcej » 

/ SUKCESY KLIENTÓW KANCELARII RKKW 

Kancelaria RKKW doradzała MCI w transakcji objęcia pakietu udziałów w spółce 
„Starbroker sp. z o.o.” czytaj więcej » 
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Bipromet S.A. przy wsparciu Kancelarii RKKW zakończył z sukcesem proces 
delistingu czytaj więcej » 

/ SEMINARIA I KONFERENCJE 

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

Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych (23.10.2015 
r.) czytaj więcej » 

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW 

Wykład dr. Kwaśnickiego na X. Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa 
Handlowego czytaj więcej » 

Dr Kwaśnicki uczestnikiem EFNI 2015 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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