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BANKOWOŚĆ I FINANSE

Kancelaria GESSEL świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą procesów udzielenia finansowania 
zarówno w formie kredytu, jak i w innych formach, w tym w drodze emisji obligacji lub pożyczki. 

Doradzamy w projektach dotyczących udzielenia finansowania wszelkiego rodzaju, w szczególności finansowania 
przedsiębiorstw (corporate finance), finansowania przeznaczonego na nabycie akcji, udziałów lub aktywów 
innych podmiotów (acquisition finance), w tym finansowania wykupów lewarowanych (leveraged buyouts), 
finansowania mezzanine. 

Reprezentujemy zarówno podmioty udzielające, jak i uzyskujące finansowanie. Wśród naszych Klientów są 
krajowe i zagraniczne banki, instytucje finansowe, fundusze mezzanine, obligatariusze, jak również kredytobiorcy 
i emitenci obligacji.

Oferujemy również kompleksowe doradztwo w procesach restrukturyzacji już istniejącego zadłużenia. 
Reprezentujemy zarówno wierzycieli, jak i dłużników, a także restrukturyzowane podmioty gospodarcze 
i potencjalnych nabywców aktywów (distressed assets). 

Świadczymy także usługi prawne przy projektach związanych z nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności lub 
pakietów wierzytelności i związanych z nimi zabezpieczeń.

Współpracujemy z szeregiem kancelarii zagranicznych, co umożliwia nam zapewnienie pełnej obsługi procesu 
z udziałem podmiotów prawa innego niż polskie.

Obsługa w zakresie bankowości i finansów jest prowadzona przez zespół prawników o wieloletnim doświadczeniu, 
pod kierownictwem Małgorzaty Badowskiej, wspólnika w Kancelarii GESSEL.



ZAKRES USŁUG

Zakres usług dostosowany jest każdorazowo do potrzeb Klienta i specyfiki danej transakcji. Członkowie zespołu 
bankowości i finansów Kancelarii GESSEL wspierają swoich Klientów w szczególności przy: 

■	 strukturyzowaniu transakcji udzielenia fi-nansowania lub restrukturyzacji istniejącego zadłużenia, 

■	 wskazaniu ograniczeń przy pozyskaniu fi-nansowania i ustanawianiu zabezpieczeń w świetle dokumentacji 
dotyczącej już udzie-lonego finansowania, 

■	 przygotowaniu i negocjowaniu dokumenta-cji dotyczącej udzielenia finansowania, w tym pełnej dokumentacji 
kredytowej, do-kumentacji pożyczek mezzanine, dokumen-tacji związanej z emisją obligacji i dokumen-tacji 
zabezpieczeń,

■	 potwierdzeniu podmiotom udzielającym finansowania ważności i skuteczności zawar-tych dokumentów 
finansowania i dokumen-tów zabezpieczeń, w tym także poprzez wy-danie stosownej opinii prawnej, 

■	 analizie i potwierdzeniu spełniania warun-ków udzielonego finansowania,

■	 przygotowaniu i negocjowaniu dokumenta-cji związanej z nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności, 

■	 pełnej obsłudze procesu rejestracji zabez-pieczeń lub ich przeniesienia na inny pod-miot,

■	 przygotowaniu i negocjowaniu dokumenta-cji służącej do rozliczeń transakcji, w tym umów rachunków typu 
escrow oraz rachun-ków powierniczych.



WYBRANE TRANSAKCJE

Finansowanie dłużne
spółki Nałęczów Zdrój S.A.

GESSEL dla

Finansowanie dłużne
spółki branży 
nieruchomościowej

GESSEL dla

Finansowanie bankowe
spółki Ampthill sp. z o.o.

GESSEL dla

Finansowanie dłużne
dwóch spółek z branży 
nieruchomości

GESSEL dla

Finansowanie inwestycji 
deweloperskiej
realizowanej przez spółkę 
Napollo 17 Sp. z o.o.

GESSEL dla

Doradztwo prawne
w procesie udzielenia  
finanswoania spółce PerfOps, 
(startup z branży IT).

GESSEL dla

Finansowanie inwestycji 
deweloperskiej
realizowanej przez spółkę 
Napollo 10 Sp. z o.o.

GESSEL dla

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

GESSEL dla

kredytodawca

Finansowanie
Pozyskanie finansowania 
bankowego oraz finansowania  
w postaci obligacji 
podporządkowanych.

GESSEL dla



Restrukturyzacja 
wierzytelności
Grupy Kapitałowej GWARANT 
(wartość: 20 mln PLN); 
emisja obligacji 
(wartość: 180 mln PLN)

GESSEL dla

Emisja obligacji
zwykłych korporacyjnych  
J.S. Hamilton S.A. 
(wartość: 40 mln PLN)

GESSEL dla

Finansowanie bankowe
spółki Bezgluten Sp. z o.o.

GESSEL dla

Finansowanie inwestycji 
deweloperskiej
realizowane  
przez Terra Casa S.A.

GESSEL dla

Finansowanie dłużne
spółki 
Danwood S.A.

GESSEL dla

Inwestycja
w spółki z grupy 
Polsoja;
emisja obligacji zamiennych

GESSEL dla

Umowa kredytowa
dla Good Food Products  
Sp. z o.o.

GESSEL dla

Przejęcie kontroli
nad spółką 
H. Cegielski - Poznań S.A.;
emisja obligacji zagranic-
znych

GESSEL dla

Sprzedaż mniejszościowego 
pakietu akcji
Ponar Silesia S.A. oraz objęcie 
obligacji zamiennych na akcje.

GESSEL dla
inwestor

kredytodawca kredytodawca
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Finansowanie
spółki 
Viriditas S.A. na zakup udziałów 
w spółce Park Wodny Bania  
Sp. z o.o.

GESSEL dla

Inwestycja 
w spółkę MBL częściowo 
finansowana długiem; objęcie 
udziału kapitałowego (wartość 
inwestycji: 15 mln EUR)

GESSEL dla

Doradztwo prawne 
dotyczące restrukturyzacji 
zadłużenia oraz egzekucji 
zabezpieczeń jednej z sieci 
splepów convenience.

GESSEL dla

Inwestycja
w Grupę TLC;
emisja obligacji zamiennych

GESSEL dla

kredytodawca



REKOMENDACJE

Dział bankowości i finansów, kierowany przez wspólnika Małgorzatę Badowską, od 2015 roku jest corocznie 
wyróżniony w rankingu Legal500 w gronie rekomendowanych firm w tej dziedzinie. Mał-gorzata Badowska 
otrzymuje rekomendacje również w takich rankingach jak Chambers Europe, Chambers Global oraz IFLR 1000.
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Małgorzata Badowska
Wspólnik, radca prawny
+48 22 318 69 69
m.badowska@gessel.pl

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym oraz transakcjach dotyczących pozyskania 
finansowania. 

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z funduszami private equity i venture capital w szeregu 
transakcji i wielu procesach restrukturyzacyjnych, w tym tworzeniu funduszy i akwizycjach. 

Doradza bankom i instytucjom finansowym, a także przedsiębiorcom, przy zawieraniu umów dotyczących pozyskania 
finansowania, w tym umów kredytowych oraz umów o emisję obligacji. Brała również udział w licznych transakcjach 
dotyczących restrukturyzacji zadłużenia, w transakcjach sekurytyzacyjnych oraz transakcjach dotyczących nabywania 
pakietów wierzytelności. 

2019



Małgorzata Badowska goes up in the rankings 
this year following strong client feed-back  

and market visibility. As well as assisting  
with acquisitions and investments, she also 

advises clients on corporate structuring.  
Sources highlight her for her creative  

and out-of-the-box approach.

Chambers Europe 2020 



Tomasz Bańka 
of counsel, radca prawny

t.banka@gessel.pl

Magdalena Dudziec-Kośnik 
of counsel, radca prawny

m.kosnik@gessel.pl

Karol Sokół   
managing associate, adwokat

k.sokol@gessel.pl

Klaudia Krawiec-Guz 
straszy prawnik, radca prawny

k.krawiec@gessel.pl

Dominik Kaszuba 
prawnik

d.kaszuba@gessel.pl

Katarzyna Matyszewska  
prawnik

k.matyszewska@gessel.pl
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