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/ NOWE PRZEPISY - „ALERT PRAWNY” czytaj więcej » 

/ AKTUALNOŚCI 

Projekt: nowe prawo dla przedsiębiorców czytaj więcej » 

Sąd Najwyższy: choroba profesjonalnego pełnomocnika przesłanką do przywrócenia 

terminu czytaj więcej » 

Nowelizacja: prawo pierwokupu willi z basenem i oczkiem wodnym  czytaj więcej » 
  

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW 

Kancelaria RKKW tworzy modele zarządzania grupami spółek (holdingami) 

czytaj więcej » 

Kancelaria RKKW doradzała Benefit Systems przy przejęciu Fabryki Formy 

czytaj więcej » 
Kancelaria RKKW wygrywa ze spółkami z grupy HAWE spór dotyczący kontraktów 

menedżerskich czytaj więcej » 

Ulga na działalność badawczo-rozwojową – wyższe odpisy od 2018 r.  czytaj więcej » 
 

/ PUBLIKACJE 

Dr Kwaśnicki w Pulsie Biznesu o sytuacji na rynku usług prawnych czytaj więcej » 
 
Mec. Łuczejko w Monitorze Prawa Handlowego o terminie na złożenie dokumentów 

akcji w procedurze przymusowego odkupu akcji czytaj więcej » 
 
Mec. Letolc i Ł. Lipski w Monitorze Prawa Handlowego o praktycznych aspektach 

procedury podziału spółek czytaj więcej » 
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/ AKTUALNE WYZWANIA PRAWNE - Z NASZYCH BLOGÓW 

 

Sąd Najwyższy: uchwała może być kwestionowana przez spółkę, nawet jeśli nie została 

zaskarżona czytaj więcej » 

Komornik może zająć prawo do zniesienia wspólności majątkowej małżonków 

czytaj więcej » 

Dostawcy usług cyfrowych muszą dbać o cyberbezpieczeństwo czytaj więcej » 

Odszkodowanie za opóźniony lot łączony takie samo jak za lot bezpośredni 

czytaj więcej » 

Luksusowe marki pod większą kontrolą ich właścicieli 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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