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Zespół German Desk Kancelarii świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz Klientów niemieckojęzycznych.

Prawnicy German Desk, pracujący pod kierownictwem wspólnika Kancelarii, niemieckiego adwokata 
(Rechtsanwalt) Christiana Schmidta, zapewniają doradztwo we wszystkich dziedzinach prawa istotnych dla 
podmiotów gospodarczych działających w Polsce. 

German Desk doradza ponadto polskim  przedsiębiorstwom przy transakcjach z przedsiębiorstwami z niemieckiego 
obszaru językowego, jak również przy transakcjach w Niemczech i innych krajach niemieckojęzycznych. 

ZAKRES OBSŁUGI KANCELARII

Doradzamy podmiotom prowadzącym działalność, bądź zamierzającym realizować transakcje na terenie Polski, 
a także polskim firmom współpracującymi z podmiotami niemieckimi. Doradzamy przy inwestycjach na terenie 
Niemiec oraz innych krajów niemieckojęzycznych.

W ramach naszej działalności doradczej świadczymy następujące usługi:

■	 zakładamy spółki i dbamy o ich prawidłowe funkcjonowanie,

■	 tworzymy, negocjujemy i zawieramy wszelkiego rodzaju umowy,

■	 przeprowadzamy badania due diligence w celu wykrycia ryzyk przyszłych inwestycji,

■	 doradzamy przy nabywaniu, wynajmie i zbywaniu nieruchomości,

■	 uzyskujemy decyzje i pozwolenia niezbędne do przeprowadzenia transakcji,

■	 reprezentujemy naszych Klientów w sporach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, organami 
administracji oraz poza sądami,

■	 przygotowujemy i negocjujemy dokumentację do różnego rodzaju transakcji finansowych.



Wieloletnie doświadczenie Christiana Schmidta  (wspólnika kancelarii, adwokata niemieckiego) w obsłudze 
zagranicznych Klientów w Polsce gwarantuje wysoki poziom usług świadczonych przez zespół German Desk. 
Członkowie zespołu mają dodatkowe kwalifikacje związane z prawem niemieckim, będące szczególnym atutem 
przy doradzaniu Klientom zagranicznym. 

W sprawach specjalistycznych współpracujemy również z innymi działami Kancelarii.

PRAWO SPÓŁEK, NABYWANIE PRZEDSIĘBIORSTW, FUZJE

Często pierwszym krokiem do wejścia zagranicznych inwestorów na polski rynek jest utworzenie polskiej spółki-
córki lub nabycie polskiego przedsiębiorstwa. Priorytetem działu German Desk jest już tradycyjnie pomoc 
w tworzeniu spółek oraz bieżące doradztwo korporacyjne na rzecz spółek-córek przedsiębiorstw z krajów 
niemieckojęzycznych. 

Zajmujemy się w imieniu naszych Klientów formalnościami niezbędnymi w tym zakresie. 

Obsługujemy także transakcje zakupu przedsiębiorstw oraz nabycia udziałów w przedsiębiorstwach przez 
inwestorów zagranicznych, począwszy od doradztwa w zakresie przygotowania struktury transakcji oraz 
przeprowadzenia badania due diligence, poprzez przygotowanie projektu, negocjacje oraz zawarcie umów 
sprzedaży, skończywszy na działaniach reorganizacyjnych po dokonaniu nabycia. 

Powstające w związku z tym zagadnienia z dziedziny rynków kapitałowych, prawa kartelowego, podatkowego 
i prawa pracy, jak również prawa  zamówień publicznych rozwiązujemy dzięki ścisłej współpracy z odpowiednimi 
działami Kancelarii. 

Ponieważ przy transakcjach kupna i sprzedaży przedsiębiorstw inwestorom zagranicznym wspomagamy często 
także polskich Klientów, interesy drugiej strony są nam dobrze znane.

DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Doradzamy inwestorom instytucjonalnym i prywatnym przy nabywaniu, budowie, zarządzaniu, dzierżawie, 
utrzymaniu, użytkowaniu i sprzedaży nieruchomości przemysłowych wszelkiego rodzaju. 

W szczególności pomagamy przy wyborze odpowiednich instrumentów prawnych i struktury transakcji. 



Nasze dotychczasowe doświadczenie obejmuje obsługę prawną projektów związanych z biurowcami, 
kondominiami, osiedlami mieszkaniowymi, hotelami, obiektami przemysłowymi, magazynami, sklepami 
i centrami handlowymi.

DORADZTWO PRZY FINANSOWANIU KREDYTOWYM

Doradzamy niemieckim bankom i instytucjom finansowym w procesach udzielenia finansowania projektów 
w Polsce, w szczególności w formie kredytów, a także przy ustanawianiu zabezpieczeń konstruowanych na 
podstawie polskiego prawa. 

Przygotowujemy wymagane dokumenty, negocjujemy je i wspomagamy podejmowanie działań niezbędnych do 
realizacji.

BIEŻĄCE DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA GOSPODARCZEGO

Obsługujemy naszych Klientów we wszelkich zagadnieniach prawa gospodarczego w ich bieżącej działalności. 
Doradzamy przy zawieraniu umów w kwestiach prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy, jak również 
w przypadku podnoszenia roszczeń oraz obrony przed nimi.

Wspomagamy naszych Klientów przy uzyskiwaniu niezbędnych dla ich działalności zezwoleń publiczno-prawnych.
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Specjalizuje się w obsłudze prawnej inwestycji zagranicznych w Polsce oraz w prawie nieruchomości.

Doradza w szczególności Klientom niemieckojęzycznym inwestującym w Polsce oraz firmom polskim realizującym 
transakcje na terenie Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych. Posiada doświadczenie w wielu obszarach 
doradztwa prawnego, w tym w zakresie nabycia i przejęć polskich przedsiębiorstw przez inwestorów zagranicznych 
oraz inwestycji bezpośrednich w takie gałęzie gospodarki jak: hutnictwo, budownictwo, motoryzacja, przetwórstwo 
spożywcze, farmaceutyka, transport, środki masowego przekazu, bankowość oraz ubezpieczenia. Doradza 
m.in. niemieckim bankom i instytucjom finansowym, udzielającym pożyczek podmiotom polskim lub firmom 
zaangażowanym w różnorodne projekty w Polsce. Kieruje zespołem German Desk.
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