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RYNKI KAPITAŁOWE



„Świadczone przez nas usługi prawne pozwalają 
Klientom tworzyć nowoczesne produkty finansowe,  
a w następstwie efektywnie pozyskiwać środki  
na finansowanie innowacyjnych pomysłów 
biznesowych. Oferowane produkty finansowe 
są bezpieczne, co z kolei pozwala inwestorom 
minimalizować ryzyka związane z powierzaniem 
środków finansowych. Bezpieczeństwo prawne 
Klienta i transakcji są zawsze objęte naszą 
szczególną troską.”

Leszek Koziorowski, wspólnik, radca prawny



Jedną z kluczowych praktyk prawnych w Kancelarii GESSEL jest prawo rynków kapitałowych.

Doradzamy przy transakcjach kapitałowych, polegających w szczególności na pozyskiwa- 
niu finansowania poprzez rynek kapitałowy, czy to w formie długu (np. emisje obligacji), 
czy w drodze emisji akcji.

Kancelaria jest powszechnie znana wśród spółek publicznych oraz banków inwestycyjnych i do- 
mów maklerskich z doradztwa w procesie IPO, w tym przygotowywania prospektów emisyjnych 
oraz doradztwa w postępowaniach przed KNF.

Doradzamy również w procesach fuzji i przejęć (np. wezwania, umowy inwestycyjne, komunika- 
cja z rynkiem) oraz w procesach restrukturyzacyjnych, zapewniamy również stałe doradztwo kor- 
poracyjne dla uczestników rynku kapitałowego.

Szczycimy się tym, że spółki publiczne współpracujące z Kancelarią wykonują prawidłowo obo- 
wiązki informacyjne i w każdej chwili mogą swobodnie kontaktować się z opiekującym się spółką 
prawnikiem celem konsultacji w tym zakresie.

Kancelaria posiada ogromne doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej organów spółek 
i wiedzę na temat setek rozwiązań stosowanych przez spółki publiczne w każdym aspekcie ich 
funkcjonowania. Wspieramy także akcjonariuszy spółek oraz członków organów. Nasze doświad- 
czenie w zakresie stosowanych rozwiązań dotyczących opcji menedżerskich sięga początku lat 
dziewięćdziesiątych, a najnowsze wdrażane przez nas programy opcyjne uzyskują akceptację sze-
rokiego kręgu akcjonariuszy.

Prawnicy Kancelarii wielokrotnie brali udział w sporach korporacyjnych skutecznie doradzając 
Klientom, w tym w najróżniejszych sporach przedsądowych.

Stajemy także po stronie spółek i akcjonariuszy w postępowaniach administracyjnych przed 
Komisją Nadzoru Finansowego i sporach sądowo-administracyjnych.

W końcu także możemy pochwalić się naszym 25-letnim doświadczeniem w licencjonowaniu pod- 
miotów rynku kapitałowego: domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych.



Nasze doświadczenie i osiągnięcia w zakresie rynków kapitałowych oraz prawa spółek kiero-
wanych przez Leszka Koziorowskiego i Krzysztofa Marczuka owocuje corocznymi reko-
mendacjami m.in.: dziennika Rzeczpospolita, magazynu FORBES oraz wydawnictw zagranicz-
nych Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe, Practical Law Company oraz Expert 
Guides dla tego działu. Rekomendacje przyznawane są w oparciu o badania, opinie Klientów 
oraz własne poszukiwania przeprowadzających ranking.
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„Leszek Koziorowski cieszy się uznaniem ze względu  
na swoje doświadczenie w dziedzinie rynków 
kapitałowych. Prowadzący ranking zwracają uwagę  
na jego „świadomość aspektów komercyjnych”  
i „doskonałą obsługę klienta.” 
Chambers Europe 2019



Leszek Koziorowski trzymał tytuł „Prawnik lider”  
w kategorii: Przygotowanie wejścia na giełdę/rynki 
kapitałowe i papiery wartościowe.
„To człowiek instytucja w tej dziedzinie, swoją pracą 
buduje pozycję całej kancelarii”
Kapituła Rankingu kancelarii prawniczych 2019, Rzeczpospolita



WYBRANE TRANSAKCJE

Program emisji Zielonych 
Obligacji New Energy 
Investments sp. z o.o. (spółki  
z grupy Columbus Energy S.A.)

GESSEL dla

Program emisji obligacji 
Polskiej Grupy 
Farmaceutycznej S.A. 
oraz wprowadzeniu obligacji 
do alternatywnego systemu 
obrotu Catalyst

GESSEL dla

Oferta publiczna akcji
akcji nowej emisji spółki 
oraz zmiana rynku notowań  
z rynku ASO NewConnect  
na rynek regulowany GPW

GESSEL dla

Wtórna oferta publiczna 
akcji z prawem do poboru
i dopuszczeniem akcji  
do obrotu na GPW
(wartość: ponad 20 mln PLN)

GESSEL dla

Program emisji obligacji 
i przeprowadzenie oferty 
publicznej w związku emisją 
obligacji serii A i B
(wartość: 100 mln PLN)

GESSEL dla

Doradztwo prawne
w procesie skupu akcji 
własnych CD Projekt S.A.
(wartość: 214 mln PLN)

GESSEL dla

Kolejna oferta publiczna 
akcji nowej emisji spółki
(wartość: 65 mln PLN)

GESSEL dla

Doradztwo prawne 
przy przygotowaniu  
i uruchomieniu programu 
motywacyjnego 

GESSEL dla

Oferta publiczna 
w formie ABB, akcji spółki 
Creepy Jar oraz usługi dla 
akcjonariuszy spółki
(wartość: około 45 mln PLN)

GESSEL dla



WYBRANE TRANSAKCJE

Oferta publiczna 
w formie ABB, akcji spółki 
X-Trade Brokers Dom 
Maklerski S.A. 
(wartość: ok. 111,2 mln PLN)

GESSEL dla

Prospekt emisyjny
spółki Kredyt Inkaso S.A. 
w związku z ofertą publiczną 
oraz programem emisji 
obligacji (wartość:  
do 300 mln PLN)

GESSEL dla

Oferty publiczne 
akcji serii M i N spółki 
Data Walk (łączna wartość: 
25,4 mln PLN)

GESSEL dla

Pierwsza oferta publiczna
Spółki 1C Entertainment S.A.

GESSEL dla

Przeprowadzenie wezwania 
na 100% akcji 
spółki Netmedia S.A. 
oraz przymusowy wykup akcji 
i delisting

GESSEL dla

Doradztwo prawne
przy sprzedaży wierzytelności
do CCC

GESSEL dla

Skup akcji własnych
spółki Unibep S.A. 
w trybie zaproszenia do 
składania ofert

GESSEL dla



WYBRANE TRANSAKCJE

Doradztwo prawne
przy przeprowadzeniu skupu 
akcji własnych poprzez 
wezwanie do zapisywania się 
na sprzedaż akcji spółki 
Decora S.A.

GESSEL dla

Emisja akcji 
spółki Archicom S.A. 
w ramach programu 
motywacyjnego

GESSEL dla

Wdrożenie
MIFID II dla Platformy  
Kup Fundusz S.A.

GESSEL dla

Doradztwo prawne
w transakcji nabycia pakietu 
kontrolnego akcji spółki 
Swissmed Prywatny Serwis 
Medyczny S.A.

GESSEL dla

Zatwierdzenie 
prospektu emisyjnego
w związku z pierwszą ofertą 
publiczną akcji spółki 
Danwood Holding S.A. 

GESSEL dla

Prospekt emisyjny
w związku z ofertą publiczną 
oraz dopuszczenie  
i wprowadzenie do obrotu  
na GPW akcji spółki  
DataWalk S.A.

GESSEL dla

Przygotowanie  
i przeprowadzenie 
przedterminowego wykupu 
oraz wycofanie z obrotu 
obligacji spółki JS Hamilton

GESSEL dla

Doradztwo prawne 
w transakcji nabycia 
Graviton Capital

GESSEL dla



WYBRANE TRANSAKCJE 

Dwie emisje obligacji 
w ramach programu emisji 
obligacji spółki JS Hamilton,
jako spółki publicznej

GESSEL dla

Prospekt emisyjny
w związku z oferta publiczną 
oraz przeniesienie akcji 
spółki Tower Investments S.A. 
z NewConnect na GPW

GESSEL dla

Sprzedaż
32,99% akcji spółki publicznej 
Skarbiec Holding S.A. 
(posiadacza Skarbiec TFI S.A.) 
(wartość: ok. 75 mln PLN)

GESSEL dla

Prospekt emisyjny
Kredyt Inkaso S.A. w związku 
z ofertą publiczną oraz 
programem emisji obligacji 
(wartość: do 300 mln PLN)

GESSEL dla

Pierwsza oferta publiczna
akcji spółki Polski Bank 
Komórek Macierzystych S.A. 
(wartość: 56,4 mln PLN)

GESSEL dla

wyjście VC 2017 roku

Przeprowadzenie  
transakcji
ABB dla głównych 
akcjonariuszy Archicom S.A.

GESSEL dla

Doradztwo korporacyjne
w związku z funkcjonowaniem 
Polimex Mostostal S.A.  
jako spółki publicznej

GESSEL dla

Prospekt emisyjny
w związku z pierwszą ofertą 
publiczną oraz dopuszczenie  
i wprowadzenie do obrotu  
na GPW akcji spółki R22 S.A. 

GESSEL dla



NASZ ZESPÓŁ



Leszek Koziorowski
Wspólnik, radca prawny  
+48 22 318 69 03 
l.koziorowski@gessel.pl

Leszek Koziorowski w GESSEL kieruje działem prawa rynków kapitałowych.

Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych.

Doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach spół-
ek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich 
i funduszy inwestycyjnych, zajmuje się obsługą korporacyjną spółek publicznych, w tym także  
w zakresie obsługi organów i wykonywaniem obowiązków informacyjnych. Reprezentuje rów-
nież klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych 
z prawem rynku kapitałowego.



Krzysztof Marczuk
Wspólnik, radca prawny  
+48 22 318 69 06 
k.marczuk@gessel.pl

Krzysztof Marczuk specjalizuje się w publicznym obrocie instrumentami finansowymi na ryn-
ku kapitałowym.

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

Reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych przed Komi-
sją Nadzoru Finansowego.



ZESPÓŁ

Tomasz Drągowski 
Radca prawny 

t.dragowski@gessel.pl

Magdalena Szeplik 
Managing associate, adwokat
m.szeplik@gessel.pl



Julia Trzmielewska
Starszy prawnik

 j.trzmielewska@gessel.pl

Dawid Marciniak 
Prawnik
d.marciniak@gessel.pl



Jakub Rowicki
Prawnik
j.rowicki@gessel.pl

Urszula Śleszycka 
Prawnik 

u.sleszycka@gessel.pl



gessel.pl
ul. Sienna 39
00-121 Warszawa
tel. +48 22 318 69 01
mail@gessel.pl


