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Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przekazać na Państwa ręce krótkie podsumowanie aktywności naszej 
praktyki M&A w 2018 roku. Był on zarówno dla nas, jak i naszych Klientów niezwykle pracowity 
i pełen sukcesów. Mieliśmy przyjemność doradzać w kilkudziesięciu transakcjach, z których 
prawie 30 zakończyło się zamknięciem. Rok ten był dla nas tym ważniejszy, że świętowaliśmy 
w nim 25-lecie naszej Kancelarii.

Przy tej okazji pragniemy serdecznie podziękować naszym Klientom, za zaufanie którym nas 
obdarzyli powierzając nam obsługę prawną tak wielu różnorodnych projektów!

Wzmocnieni doświadczeniami minionego roku, pozostajemy do Państwa dyspozycji we wszel-
kich kwestiach związanych z doradztwem transakcyjnym, zarówno w Polsce jak i poza jej grani-
cami.

Marcin Macieszczak
wspólnik zarządzający
radca prawny 

Małgorzata Badowska
wspólnik
radca prawny  

Maciej Kożuchowski
wspólnik
radca prawny  



STATYSTYKI

Łączna wartość transakcji zamkniętych przekracza 

1,2 mld PLN

Doradzaliśmy zarówno sprzedającym, 
jak i kupującym:

 Zdecydowana większość zamkniętych transakcji 
dotyczyła pakietów większościowych:

29%

71%

28 
zrealizowanych transakcji M&A

20 
ujawnionych transakcji M&A

52% 48%



Zdecydowana większość zamkniętych transakcji dotyczyła sektora przemysłowego i usług,  
wyprzedzając ochronę zdrowia i TMT (technologia, media, telekomunikacja). Zauważalnie niższy 

niż w latach ubiegłych był udział transakcji w sektorze konsumenckim / żywnościowym:

 Transakcje zamknięte z naszym udziałem, obejmowały poza Polską szereg  
jurysdykcji zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią:
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ZREALIZOWANE TRANSAKCJE

Rok 2018 obfitował w wiele inspirujących transakcji. Poniżej prezentujemy zestawienie wy-
branych, w których mieliśmy zaszczyt doradzać naszym klientom. Zestawienie nie obejmuje 
transakcji nieujawnionych.

Sprzedaż
większościowego pakietu
udziałów w spółce 
Velvet Care Sp. z o.o.

GESSEL dla

Nabycie
mniejszościowego pakietu 
akcji w spółce Anwim S.A.
prowadzącej sieć stacji paliw 
MOYA

GESSEL dla

Nabycie
udziałów w spółce  
Superauto24.com Sp. z o.o.

GESSEL dla

Nabycie
akcji spółki
Exact Systems S.A.

GESSEL dla

Inwestycja
w spółkę 
PG Energetyka Sp. z o.o. 
i pośrednio w spółkę  
Elektromontaż Poznań S.A.

GESSEL dla

Nabycie
76,05 % akcji spółki 
Swissmed Prywatny Serwis 
Medyczny o łącznej wartości 
14,5 mln PLN

GESSEL dla



Sprzedaż
większościowego pakietu  
udziałów w sieci siłowni  
Fit Fabric na rzecz spółki  
Fit Invest z sieci Benefit 
Systems

GESSEL dla

Nabycie
większościowego 
pakietu akcji spółki 
Golpasz S.A.

GESSEL dla

Sprzedaż
akcji spółki Kuźnia Jawor S.A. 
przez fundusz First Private 
Equity FIZAN  

GESSEL dla

Nabycie
przez Vercom S.A.  
udziałów 
w Userengage Sp. z o.o.

GESSEL dla

Nabycie
100% akcji 
w szwajcarskiej spółce 
Biocell Lugano S.A.

GESSEL dla

Sprzedaż
pakietu 95,6% akcji spółki 
SciGen 

GESSEL dla

Nabycie
większościowego 
pakietu akcji Stemlab

GESSEL dla

Nabycie
trzech spółek hostingowych  
w Rumunii działających pod 
nazwami Gazduire Web,  
mxHost i xServers  
(wartość: 5,3 mln EUR)

GESSEL dla

Nabycie
akcji spółki 
Graviton Capital

GESSEL dla



Doradztwo prawne
w pozyskaniu finansowania 
zewnętrznego

GESSEL dla

Inwestycja
banku BGŻ BNP Paribas  
w spółkę Jars Sp. z o.o.

GESSEL dla

Doradztwo prawne
w procesie udzielenia  
finansowania spółce PerfOps 
(start-up z branży IT)

GESSEL dla

Sprzedaż
udziałów w spółce Profim 
na rzecz Grupy Flokk 
w drodze wymiany udziałów

GESSEL dla

Sprzedaż
większościowego pakietu akcji 
Fast White Cat S.A. na rzecz 
SARE S.A.

GESSEL dla



WYBRANE 
TRANSAKCJE



WYBRANE TRANSAKCJE

Inwestycja Enterprise Investors w Anwim S.A.,  
prowadzącą sieć stacji paliw MOYA

Kancelaria GESSEL zapewniała kompleksową obsługę prawną 
na rzecz Polish Enterprise Fund VIII, funduszu private equity 
zarządzanego przez Enterprise Investors w transakcji nabycia 
mniejszościowego pakietu akcji w spółce Anwim S.A. prowadzą-
cej sieć stacji paliw pod marką MOYA.

Doradztwo obejmowało m.in. przeprowadzenie prawnego due 
diligence, uzyskanie zgody Prezesa UOKiK, przygotowanie do-
kumentacji transakcyjnej, prowadzenie negocjacji oraz wsparcie 
przy zamknięciu transakcji. Doradztwo prawne przy nabyciu akcji spółki prowadzącej działalność 
koncesjonowaną wymagało uwzględnienia skomplikowanego otoczenia prawnego związanego 
z funkcjonowaniem Anwim S.A., w tym szczególnej pozycji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Enterprise Investors  jest jedną z  największych firm private equity w  Europie Środkowo-
-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekra-
czającym 2,5 miliarda EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,9 miliarda EUR w 143 spółki 
działające w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 128 spółkach, 
uzyskując przychody brutto w wysokości 3,7 miliarda EUR.

Anwim powstał w 1992 roku. Początkowo koncentrował się na hurtowym obrocie paliwem. 
Od 2009 roku Anwim rozpoczął działalność detaliczną pod marką MOYA, która obecnie gene-
ruje połowę przychodów spółki. MOYA to ogólnopolska sieć stacji benzynowych, składająca się 
z około 200 stacji. Spółka planuje dalej dynamicznie rozwijać sieć i w najbliższych pięciu latach 
zamierza co najmniej podwoić liczbę stacji. W ubiegłym roku łączne przychody z działalności 
hurtowej i detalicznej Anwim wyniosły 3,1 miliarda PLN. Spółka zatrudnia 250 osób.

Pracami Kancelarii GESSEL kierował Marcin Macieszczak, wspólnik zarządzający, radca prawny.

Nabycie
mniejszościowego pakietu 
akcji w spółce Anwim S.A.
prowadzącej sieć stacji paliw 
MOYA

GESSEL dla



Perspektywa GESSEL:
„Inwestycja w stacje MOYA jest kolejną z transakcji, w których mamy zaszczyt  
i przyjemność wspierać Enterprise Investors. Pod względem merytorycznym,  
w tym zwłaszcza ze względu na rozmiar, złożoność i dynamikę operacji spółki  
czy obszerność materiału do due diligence, transakcja ta postawiła przed naszym 
zespołem szereg wyzwań, którym udało nam się sprawnie sprostać.”

Marcin Macieszczak, wspólnik zarządzający, radca prawny 

Perspektywa Klienta:
„Cieszymy się, że wesprzemy rozwój Anwimu i sieci stacji MOYA. Wierzymy  
w perspektywy wzrostu wielkości i wartości tej firmy. Oczywiście, inwestycja  
o charakterze mniejszościowym w biznes funkcjonujący we wrażliwej, regulowanej 
branży jest skomplikowana, tak pod względem biznesowym jak i prawnym. 
Dlatego ważnym było dla nas, aby mieć w tej inwestycji wsparcie prawnika dobrze 
rozumiejącego pełną złożoność tej problematyki.”

Sebastian Król, partner Enterprise Inwestor, odpowiedzialny za inwestycję



WYBRANE TRANSAKCJE

Kancelaria GESSEL doradzała funduszowi AVALLON 
w transakcji sprzedaży Velvet Care 

Kontynuując wieloletnią współpracę z funduszem Avallon oraz 
zespołem menedżerskim spółki Velvet Care Sp. z o.o. doradza-
liśmy w transakcji zbycia większościowego pakietu udziałów tej 
spółki na rzecz funduszu Abris.

Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksową obsługę prawną 
procesu sprzedaży Velvet Care, m.in. przygotowując dokumen-
tację prawną transakcji oraz reprezentując sprzedających w jej 
negocjacjach.  

Kancelaria GESSEL była zaangażowana w inwestycję funduszu AVALLON od samego jej począt-
ku - świadcząc w 2013 roku kompleksową pomoc prawną przy wykupie menedżerskim spółki 
od koncernu Kimberly-Clark, doradzając następnie przy podejmowanych przez Velvet działa-
niach strategicznych – w tym realizacji międzynarodowej transakcji joint-venture, by wreszcie 
pełnić rolę doradcy transakcyjnego na potrzeby wyjścia funduszu z inwestycji.

Velvet Care to od lat niekwestionowany lider rynku markowych, papierowych produktów higie-
nicznych w Polsce (m.in. chusteczek higienicznych, papierów toaletowych, papierowych ręcz-
ników kuchennych) oraz właściciel znanej marki Velvet. Należąca do niej Papiernia w Kluczach  
k. Olkusza może poszczycić się 120-letnim doświadczeniem w branży. Firma Velvet Care po-
wstała w sierpniu 2013 roku, ale jej korzenie sięgają aż do 1897 roku, kiedy powstała kluczew-
ska papiernia.

AVALLON jest niezależną polską firmą zarządzającą funduszami private equity. Posiada wie-
loletnie doświadczenie w realizacji transakcji we współpracy z menedżerami (MBO). Od 2001 
roku AVALLON uczestniczył w około 100 transakcjach MBO i jest uważany za pioniera w tej 
dziedzinie w Polsce. 

Pracami Kancelarii GESSEL kierował Maciej Kożuchowski, wspólnik, radca prawny.

Sprzedaż
większościowego pakietu
udziałów w spółce 
Velvet Care Sp. z o.o.

GESSEL dla



Perspektywa GESSEL:
„Możliwość udziału w transakcji wyjścia AVALLON z inwestycji w Velvet Care była  
dla naszej Kancelarii tym większą satysfakcją, że mieliśmy możliwość uczestniczyć 
w niej od samego początku. Doradzaliśmy zarówno przy wykupie menedżerskim 
spółki od koncernu Kimberly-Clark, jak i następnie przy kluczowych działaniach 
strategicznych spółki. Tym większą radością jest dla nas jej niewątpliwy sukces. 
Doświadczenia wyniesione z wieloletniej współpracy z naszym Klientem pozwoliły 
nam na efektywną realizację prac prawnych w ramach procesu. Jest to dla nas 
dowód, że pomiędzy Klientem a profesjonalnym doradcą transakcyjnym może 
wytworzyć się silna więź pozwalająca na osiąganie wspólnych sukcesów w dłuższej 
perspektywie.”

Maciej Kożuchowski, wspólnik, radca prawny 

Perspektywa Klienta:
„Nasza inwestycja w Velvet Care to niewątpliwie historia sukcesu. Od momentu 
nabycia firmy przez AVALLON od koncernu Kimberly Clark w 2013 roku, firma 
podwoiła sprzedaż, wielokrotnie zwiększyła zyski, zainwestowała blisko 250 milionów 
złotych w rozwój, w tym w kluczowy dla dalszego wzrostu projekt nowej maszyny 
papierniczej. W jej kluczowych momentach potrzebowaliśmy kompetentnego 
i kompleksowego wsparcia prawnego – takiego wsparcia udzielił nam zespół 
transakcyjny Kancelarii GESSEL, którego liderem był Maciej Kożuchowski.”

Tomasz Stamirowski, partner zarządzający AVALLON



WYBRANE TRANSAKCJE

Transkacja wykupu menedżerskiego lewarowanego spółki 
Exact Systems S.A. przez fundusze zarządzane przez CVI 

Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksową obsługę prawną wielo-
wątkowej transakcji wykupu menedżerskiego lewarowanego spółki 
Exact Systems S.A. przez Pawła Gosa i Lesława Walaszczyka wspar-
tych przez fundusze zarządzane przez CVI za pośrednictwem spół-
ki celowej - Remango Investments. 

W wyniku realizacji transakcji wykupu spółki od obecnego akcjona-
riusza większościowego Work Service S.A. spółka Remango Invest-
ments została 100% akcjonariuszem Exact Systems S.A., dodatko-
wo Exact Systems S.A. nabyła od Work Service S.A. spółkę Exact Systems GmbH. 

Kancelaria GESSEL doradzała Remango Investments oraz Exact Systems S.A. w zakresie pozyskania 
finansowania bankowego oraz finansowania w postaci obligacji podporządkowanych. 

Kancelaria GESSEL reprezentowała Remango Investments Sp. z o.o. w postępowaniu w zakresie 
uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie Exact Systems S.A.

CVI Dom Maklerski (CVI) jest niezależną firmą inwestycyjną, która jest liderem w pozabanko-
wym finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. CVI (jako 
Credit Value Investments) od 2012 roku zrealizowała ponad 700 transakcji, w tym 450 typu 
private debt. Obecnie zarządza aktywami o łącznej wartości 5,6 miliarda PLN w ramach siedmiu 
funduszy inwestycyjnych zamkniętych. 

Exact Systems jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości, czyli selekcji, 
naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla przedstawicieli branży 
motoryzacyjnej. Głównymi odbiorcami usług firmy są dostawcy i poddostawcy dla przemysłu 
motoryzacyjnego oraz producenci samochodów. Klientami firmy są również zakłady zajmujące 
się produkcją wielkoseryjną z branży elektronicznej, AGD oraz kosmetycznej. 

Transakcję nadzorował Marcin Macieszczak, wspólnik zarządzający, radca prawny oraz Małgorzata 
Badowska, wspólnik, radca prawny. 

Nabycie
akcji spółki
Exact Systems S.A.

GESSEL dla



Perspektywa GESSEL:
„Transakcja dotycząca wykupu spółki Exact System – lidera na rynku usług  
dla segmentu motoryzacyjnego – była wielopłaszczyznowa i skomplikowana. 
Składało się na to wiele czynników – udział wielu podmiotów, ich doradców, 
konieczność uwzględnienia niekiedy odmiennych interesów poszczególnych stron, 
a także presja czasu. Udział w tym projekcie był dla nas wyzwaniem, ale i źródłem 
wielkiej satysfakcji.”

Małgorzata Badowska, wspólnik, radca prawny

Perspektywa Klienta:
„Transakcja lewarowanego wykupu manedżerskiego Exact Systems,  
firmy posiadającej ogromny potencjał rozwojowy, była jedną z największych  
i najciekawszych w historii polskiego rynku M&A transakcji MBO. Zespół Kancelarii 
GESSEL, pod przewodnictwem Małgorzaty Badowskiej, doradzał nam od samego 
początku tego wielowątkowego i zmieniającego się projektu. Wymagało to 
interdyscyplinarnego wsparcia prawnego z zakresu M&A, Banking & Finance  
oraz prawa antymonopolowego – i takiego właśnie wsparcia udzielił nam  
zespół Kancelarii GESSEL.”

Pawel Jacel, dyrektor inwestycyjny CVI



WYBRANE TRANSAKCJE

Inwestycja Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
w PG Energetyka Sp. z o.o. i – pośrednio – w spółkę  
Elektromontaż Poznań S.A.

Kancelaria GESSEL doradzała Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A.  
w transakcji dotyczącej inwestycji w spółkę PG Energetyka Sp. z o.o. 
i – pośrednio – w spółkę Elektromontaż Poznań S.A. Doradztwo 
Kancelarii miało kompleksowy charakter i uwzględniało prace nad 
wszelkimi aspektami dokumentacji transakcyjnej. 

Była to inwestycja kapitałowa, w efekcie której bank BGŻ BNP Pari-
bas S.A., po spełnieniu się warunków zawieszających, nabył pakiet 
udziałów w spółce świadczącej usługi dla sektora elektroenergetyki i telekomunikacji. 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest wiodącym bankiem w Europie z międzynarodowym zasięgiem. 
Grupa jest obecna w 74 krajach i zatrudnia ponad 190 tys. pracowników, z czego ponad 146 tys.  
w Europie. Bank ten jest silnym lokalnym bankiem o globalnym zasięgu, w 2018 roku uplasował się 
na 6. Pozycji w Polsce pod względem wielkości aktywów. 

PG Energetyka Sp. z o.o. została założona w 2012 roku jako odpowiedź na wzrost zapotrzebo-
wania rynku na usługi elektroenergetyczne. Jest spółką wykorzystującą w realizowanych projek-
tach nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, której specjalnością są wykonawstwo 
i remonty systemów zasilania elektroenergetycznego i  telekomunikacyjnego, urządzeń sieci roz-
dzielczych, systemów sterowania i automatyki, sieci strukturalnych i systemów ochrony obiektów 
przemysłowych.

Elektromontaż Poznań S.A. jest jedną z firm o największym doświadczeniu w branży elektro-
instalacyjnej w Polsce – jest obecna na rynku od ponad 50 lat. Specjalizuje się w pracach elek-
troinstalacyjnych oraz produkcji urządzeń elektroenergetycznych.

Transakcję nadzorowała Małgorzata Badowska, wspólnik, radca prawny. 

Inwestycja
w spółkę 
PG Energetyka Sp. z o.o. 
i pośrednio w spółkę  
Elektromontaż Poznań S.A.

GESSEL dla



Perspektywa GESSEL:
„Inwestycja banku BGŻ BNP Paribas w spółkę PG Energetyka, a pośrednio – w spółkę 
Elektromontaż Poznań – jest kolejną inwestycją Biura Inwestycji Kapitałowych, 
w której mieliśmy okazję udzielić naszego wsparcia. Tak jak przy poprzednich 
inwestycjach, współpraca z zespołem transakcyjnym banku BGŻ BNP Paribas 
układała się idealnie. Ogromne doświadczenie transakcyjne naszego Klienta  
w połączeniu z interdyscyplinarnym podejściem zespołu pracującego po stronie 
Kancelarii GESSEL musiało zakończyć się sukcesem.”

Małgorzata Badowska, wspólnik, radca prawny

Perspektywa Klienta:
„Kancelaria GESSEL jest naszym doradcą prawnym, z którego usług często 
korzystamy – nie tylko ze względu na posiadaną wiedzę ekspercką, ale przede 
wszystkim nieszablonowe podejście, które zawsze dostosowane jest do potrzeb  
danej transakcji. Kancelaria doradza nam przy różnych inwestycjach. Tym razem 
zespół Kancelarii GESSEL pod przewodnictwem Małgorzaty Badowskiej wspierał nas  
w inwestycji w spółkę PG Energetyka Sp. z o.o., a – pośrednio – w spółkę 
Elektromontaż Poznań S.A. Jak zwykle jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy  
i jestem przekonany, że jeszcze nie raz będziemy pracować razem.”

Adam Sarnowski, dyrektor Biura Inwestycji Kapitałowych BGŻ BNP Paribas



Inwestycja Grupy LUX MED w spółkę Swissmed Prywatny 
Serwis Medyczny 

Kancelaria GESSEL doradzała Grupie LUX MED w transakcji zakupu 
76,05% akcji spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny (SPSM)  
o łącznej wartości 14,5 mln PLN.

Doradztwo Kancelarii miało kompleksowy charakter i uwzględniało 
analizę due diligence, prace nad dokumentacją transakcyjną i do-
radztwo w czasie realizacji inwestycji oraz zamknięcie transakcji.  

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowot-
nych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadcze-
niodawca usług medycznych na całym świecie. Firma zapewnia swoim klientom pełną opiekę: am-
bulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową LUX MED. Zakup SPSM jest 
częścią strategii grupy LUX MED polegającej na zwiększeniu skali działalności. 

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny jest spółką medyczną o kilkunastoletniej tradycji. SPSM 
świadczy odpłatne usługi medyczne w zakresie świadczeń ambulatoryjnej ochrony zdrowia. Posia-
da przychodnie o łącznej powierzchni 1 900 m2 zlokalizowane na Pomorzu: w Gdańsku, Gdyni  
i Pruszczu Gdańskim.

Prace Kancelarii GESSEL nadzorował Marcin Macieszczak, wspólnik zarządzający, radca prawny,  
a projektem kierowali Michał Boryczka, managing associate, radca prawny oraz Karol Sokół, ma-
naging associate, adwokat.

WYBRANE TRANSAKCJE

Nabycie
76,05 % akcji spółki 
Swissmed Prywatny Serwis 
Medyczny o łącznej wartości 
14,5 mln PLN

GESSEL dla



Perspektywa GESSEL:
„Dla naszego zespołu możliwość udziału w tej wielowątkowej transakcji była  
ogromną satysfakcją, w szczególności, iż zaangażowani byliśmy na każdym  
jej etapie – począwszy od ustalenia treści listów intencyjnych, przez badanie due 
diligence i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, aż do jej szczęśliwego zamknięcia. 
Transakcja ta cieszy nas szczególnie również dlatego, iż jest kolejnym wspólnym 
przedsięwzięciem realizowanym przez Kancelarię GESSEL na rzecz LUX MED.”

Michał Boryczka, managing associate, radca prawny

Perspektywa Klienta:
„W imieniu LUX MED chciałbym bardzo podziękować Kancelarii GESSEL za sprawną 
i profesjonalną obsługę transakcji! Był to proces wielowątkowy i dynamiczny, dlatego 
bardzo doceniamy Waszą pomoc, wiedzę i profesjonalne podejście – nie były one  
dla nas jednak niespodzianką. Michał, Karol, dobra robota! Szczególne 
podziękowania dla Was oraz dla reszty zespołu!”

Bartosz Wiśniewski, dyrektor Departamentu Akwizycji i Rozwoju w Grupie LUX MED



WYBRANE TRANSAKCJE

Inwestycja Wirtualna Polska Holding w Superauto24.com

Nasza Kancelaria doradzała spółce Wirtualna Polska Holding S.A. 
przy inwestycji w większościowy pakiet udziałów Superautor24.com 
będącej serwisem e-commercowym działającym w branży motory-
zacyjnej.  

W tej transakcji nasze prace były podzielone na dwa etapy.  
W pierwszym etapie przeprowadziliśmy due diligence oraz za-
planowaliśmy i przeprowadziliśmy restrukturyzację grupy kapita-
łowej, do której należał target. Założeniem tego etapu było, aby 
dość złożoną strukturę kapitałową targetu uprościć i przygotować 
do transakcji w kształcie oczekiwanym przez profesjonalnego inwestora. W drugim etapie byliśmy 
odpowiedzialni za przygotowanie kompleksowej dokumentacji transakcyjnej, a następnie nadzór 
nad rozliczeniem transakcji w sposób zapewniający bezpieczeństwo inwestora.  

Wirtualna Polska Holding jest wiodącą grupą mediową i e-commercową. Grupa WPH jest właści-
cielem jednego z najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych – wp.pl. Do 
Grupy WPH należą również popularne serwisy e-commerce, takie jak Domodi.pl, Allani.pl, Extra-
dom.pl i Wakacje.pl. Wirtualna Polska Holding jest aktywnym inwestorem kapitałowym, czego po-
twierdzeniem jest wejście przywołanych powyżej serwisów do Grupy WPH w ramach akwizycji. 

Superautor24.com jest ekspertem w agregowaniu ofert sprzedaży nowych samochodów 
przez autoryzowanych dealerów oraz pozyskiwaniu dla klientów finansowania zakupu oraz 
ubezpieczenia samochodu. Superauto24.com jest partnerem największych firm leasingowych, 
banków i ubezpieczycieli, dzięki czemu jest w stanie oferować klientom bardzo atrakcyjne oferty 
finansowania i ubezpieczenia. 

Prace Kancelarii GESSEL nadzorowała Małgorzata Badowska, wspólnik, radca prawny, a liderem 
projektu był Michał Bochowicz, managaing associate, adwokat. 

Nabycie
udziałów w spółce  
Superauto24.com Sp. z o.o.

GESSEL dla



Perspektywa GESSEL:
„Udział w tej transakcji po stronie Wirtualnej Polski stanowił dla naszej Kancelarii 
kolejny ważny krok w budowaniu naszej specjalizacji w zakresie transakcji M&A  
w sektorze technologii, mediów i telekomunikacji. Cieszymy się, że nasze 
doświadczenie i umiejętności pozwalają nam na świadczenie profesjonalnych usług 
prawnych w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze. Współpraca z Grupą WPH 
była dla nas od początku dużym wyzwaniem, dlatego też przystąpiliśmy do niej 
z pełnym zaangażowaniem.” 

Michał Bochowicz, managing associate, adwokat 

Perspektywa Klienta:
„Jako inwestor aktywny w przestrzeni e-commerce, często uczestniczymy  
w transakcjach przejęć mniejszych podmiotów. Ze względu na naszą strategię, 
prowadzone przez nas akwizycje są złożone pod względem biznesowym  
oraz prawnym. Kancelarii GESSEL udało się sprostać naszym oczekiwaniom,  
z czego jesteśmy zadowoleni.”

Grzegorz Kruk, wiceprezes zarządu ds. Corporate Development, Wirtualna Polska Holding



WYBRANE TRANSAKCJE

Nabycie trzech spółek hostingowych w Rumunii przez R22 

Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksową obsługę prawną Gru-
py R22 w procesie nabycia trzech spółek hostingowych w Rumu-
nii działających pod nazwami Gazduire Web, mxHost i xServers. 
Realizacja tych trzech akwizycji, o łącznej wartości 5,3 mln EUR, 
ma pozwolić Grupie R22 osiągnąć łącznie ponad 15% udziałów  
w rumuńskim rynku hostingu i domen internetowych. 

Doradztwo Kancelarii obejmowało w szczególności przygotowanie 
dokumentacji transakcyjnej, negocjacje oraz wsparcie w zakresie 
zamknięcia transakcji. 

Grupa R22 to dynamicznie rosnący holding spółek technologicznych, prowadzący działalność  
w bardzo obiecujących obszarach e-gospodarki. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach 
oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działal-
ność w ramach całego łańcucha wartości – od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie 
od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta.

Transakcję nadzorowała Małgorzata Badowska, wspólnik, radca prawny. 

Nabycie
trzech spółek hostingowych  
w Rumunii działających pod 
nazwami Gazduire Web,  
mxHost i xServers (wartość: 
5,3 mln EUR)

GESSEL dla



Perspektywa GESSEL:
„Wsparcie, jakiego udzieliliśmy R22 przy realizowanych akwizycjach w Rumunii, 
jest kolejnym etapem w procesie wzrostu tej Grupy, w którym mieliśmy zaszczyt 
uczestniczyć. Z nieustającym podziwem obserwujemy dynamiczną ekspansję naszego 
Klienta, będącą wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju. Nie jest to  
z pewnością ostatnie słowo Grupy R22 – mam głęboką nadzieję, że będziemy razem 
przechodzić przez kolejne etapy realizacji tej strategii.”

Małgorzata Badowska, wspólnik, radca prawny

Perspektywa Klienta:
„Przejęcie trzech spółek hostingowych w Rumunii to dla nas następny, naturalny 
krok w procesie rozwoju Grupy R22 i rozpoczęcie ekspansji zagranicznej w obszarze 
hostingu. Ogromne wyrazy uznania należą się całemu zespołowi Kancelarii GESSEL 
za kompleksową obsługę tej transakcji. Proces akwizycyjny był wielowątkowy, dlatego 
cieszymy się, że mieliśmy po swojej stronie tak sprawnego doradcę.  Z Kancelarią 
GESSEL, mec. Małgorzatą Badowską i jej zespołem pracuję od dawna i myślę,  
że jeszcze wiele lat współpracy przed nami.”

Jakub Dwernicki, prezes zarządu Grupy R22



WYBRANE TRANSAKCJE

Przejęcie pakietu większościowego Stemlab S.A.  
przez Polski Bank Komórek Macierzystych

W 2018 roku, nasza Kancelaria doradzała Polskiemu Bankowi 
Komórek Macierzystych S.A. w szeregu transakcji, w tym przy 
nabyciu większościowego pakietu akcji portugalskiej spółki 
Stemlab S.A., prowadzącej największy bank komórek macierzy-
stych w Portugalii.

Kancelaria GESSEL była głównym doradcą Polskiego Banku Ko-
mórek Macierzystych i koordynowała prace portugalskich do-
radców prawnych spółki. Nasze usługi obejmowały wszystkie 
etapy transakcji, począwszy od wsparcia w negocjacjach listu intencyjnego, przez koordyno-
wanie prawnego due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, w tym 
umowy sprzedaży akcji, umowy akcjonariuszy oraz dokumentów związanych z ubezpieczeniem 
transakcyjnym (W&I Insurance) aż do zamknięcia, rozliczenia transakcji i doradztwa w zakresie 
ładu korporacyjnego Stemlab po przejęciu.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., należący do Grupy Famicord, jest największym  
w Polsce i jednym z największych w Europie banków komórek macierzystych. Od lat z powodze-
niem prowadzi inwestycje w Polsce, krajach europejskich i Turcji.

Stemlab S.A. jest największym w Portugalii i jednym z największych na Półwyspie Iberyjskim 
banków komórek macierzystych. Oprócz podstawowej działalności związanej z bankowaniem 
komórek, Stemlab S.A. prowadzi również badania w dziedzinie biotechnologii. Stemlab obecny 
jest w Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii i we Włoszech oraz jest zaangażowany w projekt mający 
mu umożliwić wejście na rynek chiński.

Pracami Kancelarii GESSEL kierował Maciej Kożuchowski, wspólnik, radca prawny.

Nabycie
większościowego 
pakietu akcji Stemlab

GESSEL dla



Perspektywa GESSEL:
„Skomplikowana struktura transakcji obejmująca m.in. włączenie w inwestycję kadry 
zarządzającej Stemlab, finansowanie dłużne transakcji, wykorzystanie ubezpieczenia 
typu W&I Insurance oraz międzynarodowa perspektywa prawna wymagały od nas 
pełnego zaangażowania. Jednak doświadczenie wieloletniej współpracy z Polskim 
Bankiem Komórek Macierzystych pozwoliło nam sprawnie rozwiązać pojawiające 
się trudności. Jesteśmy dumni, że mogliśmy doradzać Polskiemu Bankowi Komórek 
Macierzystych w tej bardzo znaczącej inwestycji zagranicznej.”

Maciej Kożuchowski, wspólnik, radca prawny  

Perspektywa Klienta:
„Gdy po drugiej stronie transakcji pojawia się duży fundusz private equity,  
tak jak miało to miejsce przy inwestycji Polskiego Banku Komórek Macierzystych  
w Stemlab, warto mieć po swojej stronie doświadczony zespół prawników, na których 
zaangażowanie i profesjonalizm można liczyć. Współpraca z Kancelarią GESSEL, 
która w przeszłości wielokrotnie wspierała naszą grupę w krajowych i zagranicznych 
przejęciach, również w przypadku nabycia akcji Stemlab pozwoliła zakończyć 
transakcję sukcesem.”

Jakub Baran, prezes zarządu, Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.



NASZE  
OPINIE



NASZE OPINIE – ARBITRAŻ W M&A

Roszczenia wynikające z transakcji M&A są stosunkowo rzadko dochodzone na drodze postępo-
wań arbitrażowych. Z doświadczenia Kancelarii GESSEL wynika, że jedynie ok. 6% przeprowadzo-
nych w ostatnich latach przez Kancelarię transakcji znalazło swój finał przed sądem polubownym. 
Niewielka ilość spraw, a także poufność arbitrażu sprawia, że trudno o formułowanie ogólnych 
wniosków i budowanie statystyk dotyczących tej kategorii sporów. Z tego względu, ciekawe są 
wyniki badania powództw o ustalenie, przeprowadzonego w 2018 roku przez dr Beatę Gessel-Ka-
linowską vel Kalisz na potrzeby publikacji „The Legal, Real and Converged Interest in Declaratory 
Relief”, która ukaże się nakładem wydawnictwa Kluwer Law International w 2019 roku. 

Ten rodzaj powództwa odgrywa istotną rolę w sporach dotyczących transakcji M&A. W analizowa-
nych wyrokach dokonano ustaleń m.in. co do ważności umów sprzedaży akcji lub udziałów (SPAs) 
oraz porozumień wspólników (SHAs), wykładni umów czy skuteczności czynności prawnych, takich 
jak wypowiedzenie umowy. Trybunał arbitrażowy często przesądzał kwestię samego naruszenia 
umowy oraz, co ciekawe dokonywał ustalenia od-
powiedzialności za szkody przyszłe, wynikające  
z naruszenia R&W lub na przykład zobowiązania 
do zachowania poufności. 

Średnio szacuje się, że w sporach związanych  
z transakcjami M&A, roszczenia o ustalenie zo-
stały zgłoszone w około 16% wszystkich rozstrzy-
ganych spraw. To bardzo wysoki odsetek, biorąc 
pod uwagę fakt, iż w postępowaniach przed są-
dami powszechnymi ogólnie poziom powództw 
ustalających nie przekracza 1%. 

Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz,  
senior partner, radca prawny
Zespół Arbitrażu
b.gessel@gessel.pl



NASZE OPINIE – BANKOWOŚĆ I FINANSE, FUZJE I PRZEJĘCIA / PE&VC

Rok 2018 był dobrym rokiem dla rynku fuzji i przejęć w Polsce. Coroczny raport „Emerging Eu-
rope M&A 2018/2019” wskazuje, że rynek M&A w Europie Środkowo-Wschodniej odnotował 
ponad 12% wzrost wartości fuzji i przejęć w 2018 roku, osiągając 80,5 mld EUR. Aktywność 
transakcyjna była widoczna na rynku polskim, jak również rumuńskim, czeskim czy węgierskim. 

Warto jednak zaobserwować, że pomimo wzrostu liczby transakcji na rynku polskim o około 12%, 
co daje liczbę 323 ogłoszonych przejęć, spadła i to znacznie, bo o około 40%, łączna wartość 
transakcji. Mimo to – jak wynika z raportu „Emerging Europe M&A 2018/2019” – Polska zajmuje 
pozycję wicelidera w regionie, plasując się na wysokim, drugim po Rosji miejscu zarówno pod 
względem ilości, jak i wartości transakcji. Najwięcej transakcji przeprowadzono w sektorach nieru-
chomościowym, przemysłowym i telekomunikacyjnym, z uwzględnieniem branży IT. Jeżeli chodzi 
o transakcje cechujące się wysoką wartością, warto odnotować te z sektora finansowego. 

Rok 2019 nie powinien przynieść gwałtownych zmian, zarówno jeżeli chodzi o ilość, jak i wartość 
transakcji. Dobra koniunktura ekonomiczna w połączeniu  
z dostępnością finansowania dłużnego i niskimi stopa-
mi procentowymi, powinna mieć pozytywny wpływ 
na rynek M&A w Polsce – czego życzymy zarówno 
sobie, jak i naszym Klientom – obecnym i przyszłym.

Małgorzata Badowska, wspólnik, radca prawny
Zespół Banking&Finance/M&A 
m.badowska@gessel.pl



NASZE OPINIE – RYNEK KAPITAŁOWY

Rok 2018 na rynku kapitałowym zostanie na pewno i na długo bardzo dobrze zapamiętany. 
Mimo, że doradzaliśmy przy ciekawych transakcjach, także takich o charakterze IPO, to musi-
my potwierdzić, że to prawdziwy ewenement. W tym okresie bowiem przykłady wejść spółek 
akcyjnych na warszawską giełdę pozostawały nieliczne, emisje obligacji praktycznie zamarły,  
a druga połowa 2018 roku to znaczny odpływ środków z funduszy inwestycyjnych.

Mimo tego dramatycznego opisu stanu rynku musimy powiedzieć, że roku 2019 wcale nie 
widzimy źle. Mamy podstawy sądzić i wierzymy w to, że rynek kapitałowy właśnie w minionym 
roku znajdował się na dnie kryzysu, a w 2019 roku nastąpi odbicie, będziemy mieli do czynienia 
ze wzrostami na giełdzie, czy większą ilością miernika stanu rynku kapitałowego, czyli transakcji 
IPO. Jednym z kluczowych motorów sprawczych będzie najpierw pośrednio, a w drugiej po-
łowie 2019 roku bezpośrednio program Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jesteśmy silnie 
przekonani, że sukces PPK w sposób trwały zmieni stopę i strukturę oszczędności w Polsce,  
a tym samym da polskiej giełdzie nowy impuls rozwoju. 

Leszek Koziorowski, wspólnik, radca prawny
Zespół Rynków Kapitałowych
l.koziorowski@gessel.pl



NASZE OPINIE – PODATKI

Znaczącymi zmianami w systemie podatkowym zaowocowały podpisane w listopadzie 2018 roku 
przez Prezydenta RP ustawy o zmianach w ustawach PIT, CIT, Ordynacji podatkowej oraz innych. 
Dzień 1 stycznia 2019 roku wyznaczył moment, od którego zaczęły obowiązywać nowe przepisy.

W związku z rozległym zakresem ustaw zmieniających, zwłaszcza w odniesieniu do podatków 
PIT, CIT oraz Ordynacji Podatkowej poniżej wskazujemy w punktach jedynie najważniejsze nowe 
regulacje, mogące mieć wpływ na transakcje typu M&A:
■	 zwolnienie z CIT dochodów tzw. Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI) (szczególnie 

istotne z punktu widzenia rozwoju rynku kapitałowego),
■	 wprowadzenie preferencyjnej stawki 9% dla małych podatników w CIT,
■	 uregulowanie zasad opodatkowania w PIT i CIT z tytułu konwersji wierzytelności na kapitał 

spółki,
■	 wprowadzenie instytucji tzw. IP Box, czyli spółki uzyskującej dochody z tytułu własności in-

telektualnej i uregulowanie preferencyjnych zasad opodatkowania IP Box,
■	 uregulowanie zasad opodatkowania w PIT i CIT dochodów z tytułu nabywania pakietów 

wierzytelności,
■	 wprowadzenie obowiązku raportowania o schematach podatkowych (Mandatory Disclosu-

re Rules),
■	 wprowadzenie tzw. podatku od wyjścia (Exit Tax),
■	 wprowadzenie zmian – bardziej restrykcyjnych – w zakresie opodatkowania tzw. zagranicz-

nych spółek kontrolowanych (CFC) w tym zagranicznych fundacji,
■	 wprowadzenie istotnych zmian w zakresie poboru „u źródła” zryczałtowanych podatków 

dochodowych od dywidend, odsetek i należności licencyjnych,
■	 wprowadzenie zwolnienia podatkowego w PIT dla odziedziczonej nieruchomości oraz wy-

dłużenie okresu tzw. ulgi mieszkaniowej,
■	 obniżenie stawki podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od umów pożyczki z 2% do 0,5%.



Niewątpliwie wprowadzone zmiany znacznie utrudnią działalność przedsiębiorców, w 2019 
roku szczególnie zaś spółek z udziałem zagranicznym, transferującym płatności zagranicę,  
a także doradcom podatkowym, którzy będą musieli zmierzyć się z rygorystycznymi regulacjami 
MDR, czyli z bardzo szerokim zakresem raportowania optymalizacyjnych schematów podat-
kowych. Mogą pojawić się także problemy interpretacyjne związane z podatkiem od wyjścia 
(Exit Tax). Pozytywnie natomiast należy ocenić zwolnienie z CIT dochodów tzw. Alternatywnych 
Spółek Inwestycyjnych (ASI), co istotnie zwiększa atrakcyjność tej nowoczesnej formy funduszy 
inwestycyjnych.

Dr Janusz Fiszer, wspólnik, radca prawny, doradca podatkowy
Zespół Prawa Podatkowego
j.fiszer@gessel.pl



NASZE OPINIE – PRAWO KONKURENCJI

Wprawdzie nie ma jeszcze rocznego sprawozdania za 2018 rok, ale już wiadomo, że dla De-
partamentu Kontroli Koncentracji UOKiK był to wyjątkowo pracowity rok. O ile w ubiegłych la-
tach ilość wydanych zgód na koncentrację wynosiła odpowiednio w 2015 – 218, w 2016 – 194,  
w 2017 – 205, to w 2018 było ich około 230! Nie ma wątpliwości - przedsiębiorcy się konsolidują, 
bo wtedy łatwiej im konkurować na rynku, szczególnie jeśli ma on szerszy wymiar geograficzny, 
np. europejski. 

Wydaje się, że ten trend zostanie utrzymany także w 2019 roku. Małe firmy rodzinne czy start-
-up’y po okresie wstępnego rozwoju, potrzebują finansowego i operacyjnego wsparcia. To samo 
dotyczy dużych firm, które chcą wejść na nowe rynki lub mają kłopoty z zapewnieniem sukcesji. 
Dla funduszy inwestycyjnych to wymarzona chwila na przeprowadzenie korzystnej transakcji. Ale 
nie tylko – coraz częściej stronami koncentracji są konkurenci, co wymaga nie tylko bardziej szcze-
gółowego przygotowania kwestionariusza zgłoszeniowego, ale także generuje dodatkowe obo-
wiązki, związane z potencjalną wymianą informacji wrażliwych w trakcie negocjacji. W niektórych 
przypadkach konieczne będzie tworzenie specjalnych zespołów, 
analizujących, przetwarzających i przygotowujących informacje 
„clean team”, aby strony koncentracji nie zostały posądzone  
o nielegalną wymianę informacji czy gun jumping. 

Bernadeta Kasztelan-Świetlik, wspólnik, radca prawny
Zespół Prawa Konkurencji
b.kasztelan@gessel.pl
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GESSEL dla venture capital & start up
W 2018 roku kontynuowaliśmy inicjatywy w ekosystemie venture capital. 

We współpracy z niemieckim funduszem Sunfish Partners podjęliśmy próbę stworze-
nia modelowej dokumentacji do zastosowania przy inwestycji funduszu venture capi-
tal w spółkę na wczesnym etapie rozwoju (start up) w Polsce. Dzięki tej współpracy oraz 
szerokiemu zaangażowaniu środowiska VC udało nam się stworzyć modelowy term 
sheet oraz umowę inwestycyjną, które na zasadzie open source mogą być wykorzy-
stywane przez zainteresowanych inwestorów i  startupy (dokumenty są dostępne na 
naszej stronie internetowej). Otrzymujemy wiele pozytywnych informacji z rynku, co do 
praktycznego zastosowania naszej modelowej dokumentacji, z czego jesteśmy bardzo 
zadowoleni. 

Podjęliśmy ścisłą współpracę z Google for Startups (Campus Warsaw). Prawnicy Kancelarii 
GESSEL angażują się w różne inicjatywy organizowane przez Google for Startups, w tym poma-
gają w prawnych aspektach działalności startupów uczestniczących w programie Residency. 
Jest to program akceleracyjny skupiający najbardziej obiecujące europejskie startupy aktywne  
w branży internetowej. Nasi prawnicy są stałymi doradcami w tych programach, mając stały 
kontakt ze startupami oraz pomagając im w pokonywaniu prawnych barier skalowania dzia-
łalności. 

Poza działalnością edukacyjną, na bieżąco doradzamy w transakcjach venture capital, za-
równo po stronie inwestorów, jak i startupów. W upływającym roku doradzaliśmy między 
innymi holenderskiemu funduszowi Finch Capital przy inwestycji w krakowski startup 
PerfOps Sp. z o.o., prowadzący platformę pozwalającą na globalne testowanie infra-
struktury IT. 

Po drugiej stronie, doradzaliśmy między innymi theConstruct Sp. z o.o., będącej autorem 
aplikacji theViewer, przeznaczonej dla architektów i projektantów, pozwalającej na oglądanie 
projektowanych przestrzeni w rzeczywistości VR, przy inwestycji Data Ventures Sp. z o.o., 
polskiego funduszu venture capital.



Naszym celem jest zbudowanie silnych kompetencji w obsłudze procesów inwestycyjnych  
w podmioty aktywne w sektorze nowoczesnych technologii, dlatego w 2019 roku będziemy 
kontynuować nasze działania w ekosystemie venture capital. 

Michał Bochowicz, adwokat, managing associate
Zespół Transakcji fuzji i przejęć (M&A)
m.bochowicz@gessel.pl
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RYNEK DOCENIA NASZ ZESPÓŁ

Kwalifikacje, pozycja i renoma Kancelarii GESSEL oraz jej prawników w zakresie fuzji i przejęć 
(M&A) od lat znajduje potwierdzenie w najbardziej prestiżowych rankingach prawniczych, tak  
w Polsce (Rzeczpospolita), jak i za granicą. Naszą pozycję na rynku doceniają między innymi: 
Legal 500, Chambers Global, oraz Chambers Europe.

Indywidualne rekomendacje w obszarze fuzji i przejęć otrzymali:

■	 Marcin Macieszczak

■	 Małgorzata Badowska

■	 Maciej Kożuchowski

■	 Christian Schmidt
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Marcin Macieszczak
wspólnik zarządzający, radca prawny

FUZJE I PRZEJĘCIA / PE&VC

„Marcin Macieszczak koncentruje się na transakcjach M&A na rynku prywatnym i publicznym.  
Jest wyróżniany przez rynek za jego doświadczenie, dbałość o klienta i realistyczne podejście”.

Chambers Europe 2018
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Małgorzata Badowska
wspólnik, radca prawny

BANKOWOŚĆ I FINANSE  
FUZJE I PRZEJĘCIA / PE&VC

„Małgorzata Badowska doradza przy transakcjach związanych z sektorem finansowym i regularnie 
pomaga klientom przy wykupach lewarowanych. Klienci podkreślają jej umiejętności zarządzania 
ludźmi a także umiejętności «uwalniania napięcia w trakcie negocjacji» oraz «budowania osobistych 
relacji z klientami»”.

Chambers Europe 2018
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Maciej Kożuchowski
wspólnik, radca prawny

FUZJE I PRZEJĘCIA / PE&VC

„Maciej Kożuchowski jest prawnikiem M&A, wyróżnianym za umiejętności opieki nad sprawami klien-
tów. Reprezentował Sescom w transakcji przejęcia firmy, świadczącej usługi IT na rzecz klientów sek-
tora sprzedaży detalicznej od CUBE.ITG”.

Chambers Europe 2018
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Karol Sokół 
managing associate, adwokat 

k.sokol@gessel.pl

Monika Żulińska 
managing associate, radca prawny 

m.zulinska@gessel.pl

Michał Bochowicz 
managing associate, adwokat 

m.bochowicz@gessel.pl

Małgorzata Wilczyńska 
radca prawny 

m.wilczynska@gessel.pl

Krzysztof Jasiński 
radca prawny 

k.jasinski@gessel.pl

Bartłomiej Woźniak 
adwokat 

b.wozniak@gessel.pl

Karolina Krzal 
adwokat 

k.krzal@gessel.pl

Michał Trociuk 
adwokat 

m.trociuk@gessel.pl



Weronika Zdeb 
aplikantka adwokacka 

w.zdeb@gessel.pl

Katarzyna Olszak 
aplikantka radcowska 

k.olszak@gessel.pl

Michał Osowski 
aplikant radcowski 

m.osowski@gessel.pl

Klaudia Krawiec-Guz 
aplikantka radcowska 
k.krawiec@gessel.pl

Anna Haciuk 
prawnik 

a.haciuk@gessel.pl

Mateusz Bąk 
aplikant radcowski 
m.bak@gessel.pl

Joanna Tylkowska 
aplikantka adwokacka 
j.tylkowska@gessel.pl
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