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DUE DILIGENCE

Niezbędnym etapem transakcji jest badanie przedinwestycyjne, czyli tzw. due diligence. Oznacza szczegółową 
analizę i ocenę wszystkich obszarów funkcjonowania jednostki, która może być przedmiotem inwestycji.

Due diligence prawne wykonuje się zwykle przed zakupem udziałów lub akcji, całych przedsiębiorstw lub 
ich zorganizowanych części; może poprzedzać decyzje o łączeniu, podziale, przekształceniach podmiotów 
gospodarczych oraz inne inwestycje o charakterze kapitałowym.

Due diligence prawne może być także bazą do restrukturyzacji jednostki lub grupy.

GŁÓWNE CELE

Due diligence prawne pozwala na podjęcie przez potencjalnych inwestorów racjonalnych i optymalnych decyzji. 
Jego wyniki mogą stanowić istotny instrument negocjacji poprzez wpływ na wycenę przedmiotu transakcji oraz 
ostateczne opracowanie umowy inwestycyjnej.

Cele due diligence ściśle zależą od charakteru danej transakcji i powinny być każdorazowo ustalane przez 
przeprowadzających badanie ze zleceniodawcą.

Główne zadania prawnego due diligence to:

■	 identyfikacja i dostarczenie wiarygodnych informacji na temat podmiotu objętego badaniem;

■	  identyfikacja i kwantyfikacja prawnych ryzyk i zagrożeń (tzw. „deal breakers”) w podmiocie objętym badaniem;

■	 pozyskanie wiedzy ułatwiającej wycenę przedmiotu transakcji, negocjacje i strukturyzację transakcji, a także 
zaprojektowanie i sprawne przeprowadzenie etapu integracyjnego;

■	 weryfikacja zamierzeń inwestycyjnych, planów; określenie, czy – w świetle informacji pozyskanych w procesie 
due diligence prawnego – planowana względem badanego podmiotu strategia jest możliwa do implementacji.



ZAKRES USŁUG DUE DILIGENCE

Podstawowy zakres due diligence prawnego obejmuje:

■	 ocenę wewnętrznej struktury spółki poprzez badanie dokumentów korporacyjnych (ustalenie stosunków 
własnościowych oraz kompetencji organów);

■	 analizę stosunków z podmiotami powiązanymi;

■	 analizę stanu prawnego nieruchomości i kluczowych ruchomości;

■	 analizę obciążeń majątku spółki;

■	 ocenę kluczowych umów, w szczególności umów z dostawcami i odbiorcami, jak również analizę umów 
kredytowych oraz ubezpieczeniowych;

■	 określenie zasobów ludzkich (liczba i struktura zatrudnionych, wynagrodzenia, zasady zatrudnienia), 
określenie aktualnego statusu prawnego posiadanych dóbr niematerialnych (patenty, znaki towarowe, wzory 
przemysłowe);

■	 analizę wszelkich toczących się sporów (spraw sądowych, w szczególności sporów pracowniczych, 
cywilnoprawnych, administracyjnoprawnych, karnych oraz arbitrażowych);

■	 ocenę dokumentów związanych z legalnością działalności przedsiębiorstwa pod względem administracyjnym 
(pozwolenia, koncesje, zgody);

■	 analizę prawną wszelkich istotnych aspektów z punktu widzenia danej transakcji.

Zakres ten może być ograniczony lub rozszerzany o inne obszary w zależności od potrzeb Klienta.

Due diligence to procedura zindywidualizowana i każdorazowo dostosowywana do specyfiki badanego podmiotu 
i potrzeb Klienta.



ETAPY PRAWNEGO DUE DILIGENCE

Przed przystąpieniem do badania due diligence strony uzgadniają główne warunki badania, kalendarium prac 
oraz zastrzeżenia prawne. 

Następnie powstaje umowa o zachowaniu poufności celem zabezpieczenia podmiotu badanego przed ryzykiem 
niewłaściwego wykorzystania ujawnionych strategicznych informacji.

Kluczowe znaczenie może mieć przygotowanie listy informacji i dokumentów, jakie mają podlegać badaniu, ram 
czasowych oraz zasad (w tym ograniczeń) dostępu do badanego podmiotu.

1. ANALIZA DOKUMENTACJI

Badanie dokumentów może odbywać się w formie tradycyjnej, tj. w pomieszczeniach, w których gromadzone są 
wszystkie dokumenty dotyczące spółki lub w formie elektronicznej, tj. z wykorzystaniem tzw. „virtual data room”, 
który pozwala na stworzenie bazy dokumentów dostępnych przez przeglądarkę internetową dla użytkowników 
mających odpowiednie uprawnienia.

Zespół prawników przeprowadzających badanie pozostaje w bezpośrednim i stałym kontakcie (spotkania, 
telekonferencje) z zarządem lub osobą delegowaną do spraw due diligence oraz z innymi doradcami, np. 
specjalistami w zakresie finansów, ochrony środowiska, IT.

2.  PRZYGOTOWANIE RAPORTU

Wyniki badania przedstawiane są w formie obszerniejszego opracowania, które zawiera m.in. opis istotnych 
ryzyk i zagrożeń wynikających z uregulowań korporacyjnych i umownych lub – w zależności od oczekiwań Klienta 
– krótkiego raportu (tzw. „key findings”).
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KOMPLEKSOWA OBSŁUGA EKSPERCKA

Kierowany przez Aldonę Pietrzak (wspólnik, radca prawny) zespół tworzą eksperci w poszczególnych obszarach 
prawa, dobierani indywidualnie w zależności od zakresu i charakteru projektu. 

Posiadają wiedzę i długoletnie doświadczenie płynące z pracy dla różnych sektorów gospodarki: energetycznego, 
farmaceutycznego, rolno-spożywczego, handlu detalicznego i hurtowego, IT i nowych technologii, instytucji 
finansowych, sektora usług związanych ze zdrowiem i rekreacją.

Prawnicy GESSEL obsługiwali zarówno spółki publiczne, jak i niepubliczne, wielkie korporacje jak i niewielkie 
firmy rodzinne. Współpracujemy z gronem zewnętrznych specjalistów, dzięki czemu możemy zaoferować pełen 
zakres usług due diligence finansowego, biznesowego, podatkowego oraz środowiskowego.

KORZYŚCI DUE DILIGENCE

Współpraca z doświadczonym w zakresie due diligence zespołem GESSEL daje Klientom wymierne korzyści:

■	 rzetelną informację na temat badanego podmiotu;

■	 niezależną i obiektywną analizę;

■	 możliwość uzyskania lepszej pozycji negocjacyjnej;

■	 efektywne wykorzystanie czasu i budżetu;

■	 minimalizację ryzyka prawnego przeprowadzenia transakcji;

■	 syntetyczny raport, zakresem i poziomem szczegółowości dostosowany do potrzeb Klienta.
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Ekspert w zakresie prawa spółek i rynku kapitałowego. 

Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek, przygotowywaniu prospektów emisyjnych, opinii prawnych 
i dokumentów związanych z transakcjami kapitałowymi na rynku publicznym oraz programów opcji menedżerskich. 
Posiada duże doświadczenie w zakładaniu, przekształcaniu, łączeniu oraz rozwiązywaniu i likwidacji podmiotów 
gospodarczych. 

W Kancelarii GESSEL kieruje działem korporacyjnej obsługi spółek oraz odpowiada za prace zespołu audytowego 
przygotowującego analizy prawne przedsiębiorstw na potrzeby transakcji kapitałowych.
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