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/ AKTUALNOŚCI  

ZUS nie zmieni umowy o dzieło na umowę zlecenia czytaj więcej »  

Sąd Najwyższy ustalił moment wygaśnięcia mandatu członka organu spółki 
czytaj więcej »  

Ważne zmiany w KC. Umowę można zawrzeć przez SMS lub e-mail czytaj więcej »  

Z nowym rokiem obniżenie limitu transakcji bezgotówkowych do 15 tys. złotych 
czytaj więcej »  

Nowelizacja prawa energetycznego – zmiany na rynku paliw czytaj więcej »  

SN: autor dokumentu nie może go sfałszować czytaj więcej »  

Projekt: grzywna za niepowołanie organów spółki czytaj więcej »  

/ NOWE PRZEPISY- „ALERT PRAWNY” czytaj więcej »  

/ PRAKTYKA  

Fakt udzielenia poręczenia przez spółkę na rzecz jej jedynego wspólnika nie świadczy 
o podjęciu uchwały wyrażającej zgodę per facta concludentia. Wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 25.3.2015 r. (II CSK 818/14) czytaj więcej »  

/ Z NASZYCH BLOGÓW  

O znaczeniu własności intelektualnej w kontekście pozyskiwania środków unijnych 
czytaj więcej »  

Prosto szybko, ale pod większą kontrolą, czyli przełomowa reforma KRS czytaj więcej »  

Hejterzy nie pozostają bezkarni czytaj więcej »  

SN ponownie o momencie wygaśnięcia mandatu członka zarządu czytaj więcej »  
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Nowe obowiązki informacyjne spółek czytaj więcej »  

Sąd Najwyższy o odpowiedzialności portali internetowych za umieszczone komentarze 
czytaj więcej »  

Były członek zarządu nie ucieknie przed przyszłym wierzycielem czytaj więcej »  

Dyrektywa o poufności sposobem na skuteczniejszą ochronę tajemnicy 
przedsiębiorstwa wewnątrz UE czytaj więcej »  

Uwolnienie cen gazu i inne zmiany w prawie energetycznym czytaj więcej »  

Co powinna zawierać umowa o zachowaniu poufności (NDA)? czytaj więcej »  

Ustawa o rachunkowości do zmiany czytaj więcej »  

Obowiązkowy audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorstw czytaj więcej »  

/ SUKCESY KLIENTÓW KANCELARII RKKW  

Kancelaria RKKW w emisji akcji o wartości ponad 50 milionów zł czytaj więcej »  

RKKW wygrywa duży arbitraż dotyczący najmu wielkopowierzchniowego czytaj więcej »  

Kancelaria RKKW doradzała OPTeam w transakcji sprzedaży akcji PeP o wartości ponad 
112 milionów złotych czytaj więcej »  

Kancelaria RKKW wygrywa w sporze o Radę Nadzorczą giełdowej spółki czytaj więcej »  

/ SEMINARIA I KONFERENCJE  

Funkcjonowanie rad nadzorczych w bankach i innych instytucjach (11.1.2017 r.) 
czytaj więcej »  

Komitet audytu w obliczu nowych regulacji (17.1.2017 r.) czytaj więcej »  

/ Z ŻYCIA KANCELARII RKKW  

Dr Kwaśnicki w Płocku o przejęciach spółek czytaj więcej »  

RKKW w przeglądzie orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa spółek handlowych 
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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