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/ AKTUALNOŚCI W PRAWIE 

SN: Zarząd nie może reprezentować spółki w sporze dotyczącym uchwały wspólników o 
zmianie w składzie zarządu czytaj więcej » 

SN: Nieważność nabywania nieruchomości polskich firm przez zagraniczne 
spółki czytaj więcej » 

Nowelizacja: nowy wymóg formalny pozwu czytaj więcej » 

Procedura karna: Sąd powraca do aktywnej roli czytaj więcej » 

Prezesów niektórych spółek Minister powoła bez konkursu czytaj więcej » 

Nowelizacja: nowe Prawo Upadłościowe i zupełnie nowe Prawo 
Restrukturyzacyjne czytaj więcej » 

/NOWE PRZEPISY- „ALERT PRAWNY” czytaj więcej » 

/ PRAKTYKA 

Odpowiedzialność cywilna członka zarządu spółki za zaniechanie wykonania obowiązku 
z winy umyślnej czytaj więcej » 

/ Z NASZYCH BLOGÓW 

Ostatni rok alternatywy informacyjnej za nami czytaj więcej » 

Unieważnienie patentu europejskiego czytaj więcej » 

Ograniczenia w zbywaniu udziałów (akcji) - prawo pierwszeństwa a prawo 
pierwokupu  czytaj więcej » 

Ograniczenie patentu europejskiego w postępowaniu o jego unieważnienie w 
Polsce czytaj więcej » 

Dopuszczalność potwierdzenia wadliwych czynności prawnych spółek 
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kapitałowych czytaj więcej » 

Wrogie przejęcia strategicznych spółek. Acron bez gwarancji miejsca w miejsca w 
Radzie Azotów czytaj więcej » 

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej w której 
komplementariuszem jest osoba prawna czytaj więcej » 

Wyższy PIT tylko dla zarządzających czytaj więcej » 

Logo – chroniona wizytówka przedsiębiorstwa czytaj więcej » 

/ SUKCESY KLIENTÓW KANCELARII RKKW 

Klient RKKW uzyskał zabezpieczenie przeciwko PKP Energetyka (po przejęciu przez 
CVC) czytaj więcej » 

Kancelaria RKKW: zmiana prospektu emisyjnego w sprawie o naruszenie dóbr 
osobistych czytaj więcej » 

/ SEMINARIA I KONFERENCJE 

RKKW Partnerem VII. Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG  
(9-10.2.2016 r.) czytaj więcej » 

Zarządy i rady nadzorcze wobec nowego, 70% podatku - seminarium PID (16.2.2016 r.) 
czytaj więcej » 

Odpowiedzialność Prawna Członków Zarządu w Praktyce (23.2.2016 r.) czytaj więcej » 

II Forum Grup Kapitałowych BDO (20.4.2016 r.) czytaj więcej » 

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW 

Mec. Joanna Czekaj z RKKW na czele Rady Nadzorczej spółki zależnej od Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej S.A czytaj więcej » 

Mec. Łukasz Sieczka z RKKW wspiera Radę Dialogu Społecznego w zakresie zamówień 
publicznych 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 
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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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