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KANCELARIA OBSŁUGUJE TRANSAKCJE: 

↗ share deal: sprzedaży oraz zakupu udziałów, akcji w tym będących w obrocie na rynku zorganizowanym (również 

w	ramach wezwań); nabycia lub zbycia innych form uczestnictwa w spółkach handlowych 

↗ asset deal: nabycia, zbycia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części (w tym zakresie doradzamy we wszelkich 

formach reorganizacji przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych), a także w zakresie nabycia i zbycia poszczególnych 

aktywów należących do przedsiębiorstw 

↗ przeniesienia wierzytelności, w tym wierzytelności sekurytyzowanych 

↗ reorganizacji korporacyjnych: przekształcenia, łączenia (w tym transgraniczne), podziały i likwidacje / rozwiązywania 

spółek (w	tym wypłaty majątku likwidacyjnego) 

↗ finansowanie transakcji M&A: finansowanie długiem, finansowanie kapitałem, 

finansowanie mezzanine 

↗ wykupy menadżerskie oraz transakcje w ramach tzw. financial 

assistance 

↗ przeniesienia i rozwoju działalności operacyjnej  na rynki   

zagraniczne i w tym zakresie doradzamy w zakresie 

strukturyzacji grupy kapitałowej 

↗  tworzenie oddziałów spółek zagranicznych w Polsce oraz 

wsparcie w tworzeniu oddziałów polskich spółek za granicą. 
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      DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO: 

↗ prowadzimy badania due diligence, zarówno po stronie sprzedającego jak i nabywcy 

↗ wspieramy w strukturyzacji aktywów przed sprzedażą, w tym zakresie działamy z doradcą 

podatkowym i finansowym 

↗ prowadzimy proces transakcyjny na każdym etapie (vendor due diligence, wspieramy 

w wyborze inwestora, przygotowujemy dokumentację transakcyjną a także wspieramy 

w dalszych procesach inwestycyjnych) 

↗ doradzamy na każdym etapie inwestycji, w tym opracowujemy efektywne struktury wyjścia 

z inwestycji (exit scenarios). 
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      NASZE DORADZTWO KIERUJEMY DO: 

- prywatnych inwestorów 

- funduszy inwestycyjnych 

- podmiotów z sektora PE / VC 

- właścicieli przedsiębiorstw 

- podmiotów prywatnych planujących sprzedaż lub zakup aktywów. 
 


