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/ AKTUALNOŚCI W PRAWIE 

Nowelizacja: Do 8 mln zł kary także dla rad nadzorczych za złe 
raportowanie czytaj więcej » 

Nowe „Dobre Praktyki Spółek Notowanych” już od 1 stycznia 2016 r. czytaj więcej » 

SN: Bankructwo to nie koniec dla menedżera czytaj więcej » 

Nowe przepisy dotyczące cen transferowych czytaj więcej » 

Nowelizacja: arbitraż bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorców czytaj więcej » 

TK: Reforma OFE zgodna z Konstytucją RP czytaj więcej » 

SN: Wspólnik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej czytaj więcej » 

/NOWE PRZEPISY- „ALERT PRAWNY” czytaj więcej » 

/ PRAKTYKA 

Zakaz konkurencji po przejściu zakładu pracy czytaj więcej » 

/ Z NASZYCH BLOGÓW 

Opodatkowanie „pożegnalnych świadczeń” niektórych menedżerów czytaj więcej » 

Gdzie dwa zarządy się kłócą ...tam będzie kurator? czytaj więcej » 

W arbitrażu łatwiej o opuszczenie zasłony korporacyjnej czytaj więcej » 

Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej – Dyrektywa Transparency czytaj więcej » 

SN o kompetencjach pełnomocnika na zgromadzeniu wspólników czytaj więcej » 

Kiedy prokurent nie musi płacić składek do ZUS czytaj więcej » 
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/ SUKCESY KLIENTÓW KANCELARII RKKW 

Połączenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. z Cynkownią Wieluń sp. z o.o. czytaj więcej » 

Sukces przed Sądem Najwyższym w sporze o rozliczenie inwestycji czytaj więcej » 

/ SEMINARIA I KONFERENCJE 

Dobra umowa o współpracę w Grupie Kapitałowej (15.12.2015 r.) czytaj więcej » 

Dyrektywy Transparency II i MAR. Jak dostosować się do nowych obowiązków 
sprawozdawczych i informacyjnych (12-13.1.2016 r.) czytaj więcej » 

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW 

Kancelaria RKKW wzmacnia Departament Podatkowy 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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