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/ AKTUALNOŚCI 

Nowelizacja ustawy o OZE czytaj więcej » 

Sądy już z nowym prawem czytaj więcej » 

Projekt: wierzyciel zapłaci za niektóre z czynności komornika czytaj więcej » 

/ NOWE PRZEPISY- „ALERT PRAWNY” czytaj więcej » 

/ SUKCESY KLIENTÓW KANCELARII RKKW 

Sukces Kancelarii RKKW w sporze korporacyjnym dot. pozycji małżonków w spółce z o.o 
czytaj więcej » 
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RKKW wygrywa z przeciwnikiem inwestora farm wiatrowych czytaj więcej » 

/ SEMINARIA I KONFERENCJE 

13.11.2017 r. wykład dr. Kwaśnickiego o sporach korporacyjnych) czytaj więcej » 

„Grupy Kapitałowe 2017 - najlepsze praktyki nadzoru właścicielskiego i relacji między 
spółkami holdingu” czytaj więcej » 

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW 

Dr Kwaśnicki i mec. Letolc w "organach" Monitora Prawa Handlowego wydawnictwa C.H. 
Beck czytaj więcej » 

Publikacje współpracowników Kancelarii RKKW czytaj więcej » 

/ AKTUALNE WYZWANIA PRAWNE - Z NASZYCH BLOGÓW 

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym czytaj więcej » 

Doing business in Ukraine czytaj więcej » 

Wspólność udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za 
wkład pochodzący z majątku wspólnego czytaj więcej » 

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
czytaj więcej » 

Komitet audytu w nowej odsłonie czytaj więcej » 

Nowelizacja ustawy o OZE – co się zmieni dla elektrowni wiatrowych ? czytaj więcej » 

Sell out – termin na złożenie dokumentów akcji nie jest zawiły czytaj więcej » 
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Błędne nazwanie kwalifikowanego pisma procesowego nie powoduje jego odrzucenia 
czytaj więcej » 

Business Roundtable w walce z prawami akcjonariuszy mniejszościowych 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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