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PRAWO SPÓŁEK



Zapewniamy naszym Klientom doradztwo prawne zarówno w kluczowych dla nich mo-mentach, takich jak 
utworzenie nowego pod-miotu, podział, połączenie lub przekształcenie, jak i w codziennym funkcjonowaniu. 
Dbamy o to, aby dostarczać skuteczną pomoc we wszyst-kich kwestiach prawnych pojawiających się na drodze 
przedsiębiorcy czy przedsiębiorstwa.

Obsługujemy prace organów spółek: pomaga-my przygotowywać, zwoływać i prowadzić po-siedzenia. 

Nasze działania nie ograniczają się tylko do prawa spółek handlowych, wykwalifikowany zespół prawników 
udziela porad sięgając do doświadczeń z różnych dziedzin prawa. 

Pracujemy dla spółek prawa handlowego, no-towanych na giełdzie i niepublicznych oraz dla instytucji finansowych.

REKOMENDACJE

Potwierdzeniem naszego doświadczenia w dziedzinie prawa spółek są otrzymane przez nas rekomendacje:

■	 Legal 500 od lat wysoko ocenia kompetencje Kancelarii w zakresie Corporate / M&A.

■	 Chambers Europe Legal Directory od lat rekomenduje Kancelarię w dziedzinie Cor-porate / M&A oraz Private 
Equity, jak i po-szczególnych prawników: Marcina Ma-cieszczaka oraz Beatę Gessel.

■	 Chambers Global 2014 wyróżnia Beatę Ges-sel i Marcina Macieszczaka w dziedzinie Cor-porate / M&A.

■	 Od kilku lat Kancelaria GESSEL jest reko-mendowana w rankingu kancelarii prawni-czych dziennika 
„Rzeczpospolita” w dziedzi-nie fuzji i przejęć / prywatyzacji / restruktu-ryzacji.

■	 Mec. Aldona Pietrzak otrzymuje rekomen-dacje Who’s Who Legal w dziedzinie Private Funds.

PRAWO SPÓŁEK



ZAKRES USŁUG

■	 Doradzamy w sprawach korporacyjnych, począwszy od założenia spółki, przygotowa-nia wszelkich niezbędnych 
dokumentów (w tym przygotowania umów i statutów spółek) i reprezentowania naszych Klientów w po-
stępowaniu rejestrowym w Krajowym Reje-strze Sądowym. W przypadku konieczności uzyskania stosownych 
zgód i zezwoleń świadczymy usługi prawne w tym zakresie, przygotowując m.in. niezbędną dokumenta-
cję, doradzając we właściwym postępowa-niu. Doradzamy Klientom w zakresie prze-kształcania, podziału, 
łączenia, rozwiązania oraz likwidacji.

■	 Świadczymy usługi bieżącego doradztwa (na zasadzie day-to-day) w zakresie spraw kor-poracyjnych 
podmiotów gospodarczych.

■	 Obsługujemy posiedzenia rad nadzorczych, zarządów, zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń 
akcjonariuszy.

■	 W przypadku spółek, których akcje są noto-wane na giełdzie, doradzamy w zakresie corporate governance 
oraz w zakresie wy-konywania obowiązków informacyjnych oraz informacji poufnych, przygotowując m.in. 
projekty wewnętrznych regulacji oraz świadcząc usługi bieżącego doradztwa.

■	 Doradzamy przy transakcjach na udziałach oraz akcjach, w szczególności w zakresie przygotowania umów 
sprzedaży udziałów, akcji, umów inwestycyjnych, umów i poro-zumień między wspólnikami, akcjonariu-szami.

■	 Obsługujemy procesy restrukturyzacyjne oraz reorganizacyjne podmiotów gospodar-czych w szczególności 
grup kapitałowych, doradzamyprzy podwyższeniu kapitału za-kładowego (tzw. konwersji wierzytelności na 
kapitał zakładowy), warunkowym podwyż-szeniu kapitału zakładowego, podwyższeniu w ramach kapitału 
docelowego, emisji obli-gacji, realizacji programu skupu udziałów albo akcji własnych w celu umorzenia, 
obni-żeniu kapitału zakładowego, wniesieniu przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części jako wkładu 
niepieniężnego na pod-wyższony kapitał zakładowy.

■	 Opracowujemy wewnętrzne dokumenty korporacyjne, w tym regulaminy zarządu, rady nadzorczej, walnego 
zgromadzenia, organizacyjnego, obiegu dokumentów oraz dotyczącego postępowania z informacjami 
poufnymi uchwał zarządu, rady nadzorczej, wspólników, zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy, pro-tokołów posiedzeń i zgromadzeń organów, księgi udziałów, księgi akcji imiennych, list 
wspólników, dokumentów oraz odcinków zbiorowych akcji.

■	 Przygotowujmy dokumentację związaną z programami opcji menedżerskich.
■	 Zapewniamy kompleksową obsługę prawną. Jeżeli przeprowadzenie transakcji wymaga dodatkowej specjalistycznej 

pomocy praw-nej, na przykład w zakresie prawa własności intelektualnej, konkurencji, prawa banko-wego czy 
nieruchomości, zespół jest uzupeł-niany przez prawników Kancelarii, specjali-zujących się w danej dziedzinie.

■	 Zapewniamy indywidualne, niestandardowe podejście, dbamy o budowanie zaufania w relacji Klient - doradca.



NASZE PUBLIKACJE

Publikacja „Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” 
autorstwa prawników z Kancelarii GE-SSEL ukazała się w 2020 
roku nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. 

Publikacja stanowi wzór umowy spółki z o.o. wraz z pogłębionym 
komentarzem do poszczególnych zapisów tej umowy. Autorzy 
skupiają się nie tylko na warstwie teoretycznej (choć oczywiście 
korzy-stają z dorobku teoretyków polskiego prawa handlowego), 
oprócz analizy samego teksu przepisów prezentują również 
przegląd najczęściej spotykanych w obrocie (dobrych i złych) 
postanowień umów spółek z o. o. dodając do nich własne 
rekomendacje i przestrogi. 

Dla wygody czytelnika autorzy proponują bazowy tekst umowy 
spółki z ograniczoną odpowiedzial-nością umieszczony przed 
poszczególnymi rozważaniami na temat kolejnych paragrafów 
tejże umowy. Uwzględnione zostały zarówno jej obligatoryjne 
elementy konstrukcyjne, jak i postanowie-nia dodatkowe 
i opcjonalne, które mogą zostać zaadaptowane przez 
założycieli do sprecyzowania reguł funkcjonowania powołanej 
do życia spółki.

Opracowanie opisuje aktualny stan prawny, uwzględniając 
kluczowe zmiany prawa korporacyjnego wprowadzone w 2020 
r. w zakresie liberalizacji organizacji zgromadzeń wspólników, 
posiedzeń za-rządów oraz rad nadzorczych, wprowadzanych 
przez ustawodawcę w toku prac legislacyjnych na-kierowanych 
na przygotowanie mechanizmów prawnych umożliwiających 
walkę z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

Komentarz został napisany pod redakcją naukową Aldony 
Pietrzak, przy ogromnym wsparciu Piotra Tracza. Wśród 
autorów znaleźli się również: Michał Boryczka, Maciej Boryczko, 
Adam Kraszewski, Krzysztof Jasiński oraz Erazm Dutkiewicz. 



Aldona Pietrzak
Wspólnik, radca prawny
tel. +48 22 318 69 19
e-mail: a.pietrzak@gessel.pl

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 pro-gramów opcji menedżerskich.

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



Leszek Koziorowski
Wspólnik, radca prawny
tel. +48 22 318 69 03
e-mail: l.koziorowski@gessel.pl

W GESSEL kieruje działem prawa rynków kapitałowych. 

Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych. 

Jest rekomendowany w rankingach kancelarii  prawnych dziennika „Rzeczpospolita” oraz ma-
gazynu „FORBES”. Jest on wskazany jako najlepszy doradca prawny w Polsce w zakresie prawa 
rynku kapita-łowego i przygotowania spółki do wejścia na giełdę. 

Również „Chambers Europe. Europe’s Leading Lawyers for Business” wymienia go w gronie 
liderów dziedziny rynków kapitałowych, określając go mianem utalentowanego i szanowanego 
prawnika – zdecydowanie należącego do elity.



Krzysztof Marczuk
Wspólnik, radca prawny
tel. +48 22 318 69 06
e-mail: k.marczuk@gessel.pl

Specjalizuje się w publicznym obrocie instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym. 

Doradza przy publicznych i prywatnych emisjach instrumentów finansowych, nabywaniu znacz-
nych pakietów akcji spółek publicznych, obsłudze prawnej domów maklerskich i funduszy in-
westycyj-nych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne oraz obsłudze 
korporacyj-nej spółek handlowych. 

Reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych przed KNF.
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