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/NOWE PRZEPISY- „ALERT PRAWNY” czytaj więcej » 

/ AKTUALNOŚCI 

Nowelizacja: elektroniczny KRS czytaj więcej » 

Nowelizacja: ulgi dla innowacyjności czytaj więcej » 

/ AKTUALNE WYZWANIA PRAWNE - Z NASZYCH BLOGÓW 

Zmiany w postępowaniu cywilnym w 2018 – część 1 czytaj więcej » 

Zmiany w postępowaniu cywilnym w 2018 - część 2 czytaj więcej » 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych  czytaj więcej » 

SN: nieistnienia uchwały nie trzeba wykazywać wyrokiem czytaj więcej » 

„Konstytucja Biznesu” uchwalona przez Sejm czytaj więcej » 

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji 
czytaj więcej » 

SN: przyznanie udziałów w spółce jednemu z małżonków pozbawia drugiego 
prawa do dywidendy  czytaj więcej » 

Udział członków KNF w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy  czytaj więcej » 
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/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW 

RKKW doradzała Benefit Systems przy transakcji dotyczącej Calypso 
czytaj więcej » 

RKKW doradcą przy emisji obligacji o wartości 50 mln zł czytaj więcej » 

RKKW doradzała Benefit Systems przy przejęciu sieci Tiger Gym czytaj więcej » 

15-16.3.2018 r. - Szkolenie „Certyfikowany Szef Biura Zarządu i Rady 
Nadzorczej” czytaj więcej » 

/ PUBLIKACJE  

W Pulsie Biznesu piszemy o Grupach Kapitałowych czytaj więcej » 

Mec. Sieczka w Dzienniku Gazeta Prawna o tzw. Ustawie kominowej 
czytaj więcej » 

Karol Szymański w Parkiecie na temat konfliktu korporacyjnego w Prochem S.A. 
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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