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Szanowni Państwo,
Po raz kolejny przedstawiamy Państwu rocznik transakcyjny Kancelarii GESSEL,  
podsumowujący projekty zrealizowane w ramach naszej praktyki M&A w 2021 roku.
Oryginalnie przedmowa do niniejszego rocznika miała brzmieć: „Niezmiennie od 2020 roku 
cały świat mierzy się z pandemią koronawirusa. Choć COVID-19 nadal negatywnie oddziałuje na 
wiele branż, doświadczenia 2021 roku pokazały, że rynek dostosowuje się do niesprzyjającego 
otoczenia i można się pokusić o stwierdzenie, że pomimo licznych przeciwności, biznes wraca 
do normalności. Dowodem na poprawiającą się sytuację pomimo pandemii COVID-19 są 
liczne transakcje, przy których mieliśmy przyjemność doradzać. W 2021 wspieraliśmy naszych 
Klientów przy 31 zakończonych transakcjach. Uwzględniając pozostałe projekty możemy 
śmiało powiedzieć, że miniony rok był równie intensywny jak rekordowy dla naszej praktyki 
M&A rok 2020.”
Natomiast, w czasie gdy czyniliśmy ostatnie przygotowania do publikacji tego materiału 
(koniec lutego 2022 roku), świat się zmienił. Rosja Putina najechała Ukrainę wywołując wojnę, 
której Europa nie widziała od ponad 70 lat. Pozostając solidarnymi z Ukrainą i Ukraińskim 
Narodem, mamy nadzieję na możliwie rychły powrót świata, który znamy, czego życzymy 
zarówno Państwu jak i samym sobie.   
Pragniemy także serdecznie podziękować naszym Klientom za zaufanie, którym nas obdarzyli 
oraz zapewnić, że bogatsi o nowe doświadczenia, nieodmiennie pozostajemy do Państwa 
dyspozycji we wszelkich kwestiach wymagających pomocy prawnej lub transakcyjnego 
wsparcia.

Marcin Macieszczak
wspólnik zarządzający

radca prawny 



STATYSTYKI

Łączna wartość zamkniętych transakcji 

3,2 mld PLN

Doradzaliśmy zarówno sprzedającym, 
jak i kupującym:

 Zdecydowana większość zamkniętych transakcji 
dotyczyła pakietów większościowych:

31 
zrealizowanych transakcji M&A
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Zdecydowana większość zamkniętych transakcji dotyczyła sektora TMT/IT (technologia, media, 
telekomunikacja), wyprzedzając ochronę zdrowia, usługi oraz przemysł:

 Transakcje zamknięte z naszym udziałem, obejmowały poza Polską szereg  
jurysdykcji zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią:
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ZREALIZOWANE 
TRANSAKCJE



Inwestycja
w spółkę z branży 
e-commerce 
BaseLinker

GESSEL dla

Inwestycja
spółki Żabka Polska  
sp. z o.o. w spółkę  
MasterLife Solutions  
sp. z o.o. (właściciela Dietly.pl)

GESSEL dla

Sprzedaż
BetaMed S.A.
na rzecz Air Liquide

GESSEL dla

Sprzedaż
100% udziałów 
w spółce Edventure 
Research Lab sp. z o.o.

GESSEL dla

Sprzedaż
pakietu udziałów 
w spółce VirtusLab 

GESSEL dla

Sprzedaż
większościowego pakietu 
udziałów w spółce 
MPS International

GESSEL dla

Sprzedaż
większościowego 
pakietu udziałów 
w spółce EBS

GESSEL dla

Wezwanie
na sprzedaż 100% akcji 
spółki OEX S.A. 

GESSEL dla

Sprzedaż
skcji spółki 
Małkowski Martech S.A.
na rzecz ASSA ABLOY

GESSEL dla

https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradca-w-najwazniejszych-transakcjach-technologicznych-w-2021-roku/
https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradzala-wlascicielowi-platformy-dietly-pl-w-transakcji-z-zabka-polska-sp-z-o-o/
https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradca-prawnym-betamed-w-transakcji-z-air-liquide/
https://gessel.pl/wybrane-transakcje/
https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradzala-virtuslab-przy-inwestycji-aquiline-capital-partners/
https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradca-prawnym-funduszu-avallon-w-procesie-sprzedazy-spolki-mps-international/
https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradca-prawnym-funduszu-avallon-w-procesie-sprzedazy-ebs/
https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-wspierala-oex-s-a-przy-wezwaniu-na-akcje-spolki-oex-s-a/
https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-wspierala-oex-s-a-przy-wezwaniu-na-akcje-spolki-oex-s-a/
https://gessel.pl/wybrane-transakcje/


Nabycie
udziałów w bankach komórek 
macierzystych 
w Czechach, na Słowacji 
i w Wielkiej Brytanii

GESSEL dla

Nabycie
nieruchomości rolnych 
oraz spółki Altera 
prowadzącej hotel 
Sielanka nad Pilicą

GESSEL dla

Inwestycja
w SwissMed Centrum 
Zdrowia
oraz klinikę urologiczną
HIFU CLINIC

GESSEL dla

Inwestycja
w Sellintegro sp. z o.o.

GESSEL dla

Inwestycja
w grupę 
Inplus-Cenatorium

GESSEL dla

Nabycie
100% akcji spółki
Skyrise.Tech
przez fińską spółkę publiczną 
Etteplan Oyj 

GESSEL dla

Nabycie
dodatkowego pakietu akcji 
spółki publicznej 
Makarony Polskie S.A. 

GESSEL dla

Inwestycja
funduszu Resource Partners
w Buglo, wiodącego 
producenta placów zabaw

GESSEL dla

Nabycie
90% udziałów 
holenderskiej spółki
The Fuel Company 
Holding BV 

GESSEL dla

LGL sp. z o.o. 

https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradzala-polskiemu-bankowi-komorek-macierzystych-w-kolejnej-transakcji/
https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-wspierala-wlascicieli-grupy-lode-w-transakcji-nabycia-hotelu-sielanka/
https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradzala-grupie-lux-med-w-transakcji-nabycia-kliniki-urologicznej-hifu-clinic/
https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradzala-spolkom-r22-s-a-oraz-h88-s-a-w-inwestycji-w-sellintegro-sp-z-o-o/
https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-wspierala-fundusz-accession-capital-partners-w-inwestycji-w-grupe-inplus-cenatorium/
https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradzala-finskiej-spolce-etteplan-oyj-przy-nabyciu-skyrise-tech/
https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradzala-raya-holding-for-financial-investments-s-a-e-w-transakcji-nabycia-pakietu-akcji-spolki-publicznej-makarony-polskie-s-a/
https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-wspierala-resource-partners-w-inwestycji-w-buglo/
https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradca-prawnym-anwim-s-a-w-transakcji-nabycia-tfc/


Inwestycja Kulczyk Investments w BaseLinker
Kancelaria GESSEL udzieliła kompleksowego wsparcia prawnego spółce 
BaseLinker przy inwestycji Kulczyk Investments.

Kancelaria GESSEL wspierała BaseLinker podczas badania due diligence oraz 
przygotowania i negocjowania dokumentacji transakcyjnej. Pomagaliśmy 
również przy korporacyjnej reorganizacji BaseLinker.

Zespół Kancelarii GESSEL pracujący przy tym projekcie był kierowany przez 
Michała Bochowicza, partnera, adwokata. W skład zespołu wszedł również 
Rafał Smolik, prawnik. Za kwestie związane z zatrudnieniem oraz ochroną 
danych osobowych odpowiedzialny był Adam Kraszewski, partner, radca 
prawny. W kwestiach związanych z własnością intelektualną zespół transakcyjny wspierany był przez Martę 
Grabiec, managing associate, radcę prawnego. Za kwestie podatkowe odpowiedzialna była Inarda Bielińska,  
of counsel, radca prawny oraz Michał Brągiel, starszy prawnik, adwokat.

BaseLinker jest uznawany za potencjalnego polskiego jednorożca – dostawcę systemów do integracji platform 
e-commerce sprzedawców i sklepów internetowych z takimi marketplace’ami jak Allegro, eBay czy Amazon oraz 
narzędzi do automatyzacji sprzedaży i zarządzania wieloma zamówieniami z różnych źródeł, synchronizacji 
operacji magazynowych z kanałami sprzedaży oraz fakturowania.

Kulczyk Investments to międzynarodowa firma inwestycyjna z biurami w Luksemburgu, Londynie i Warszawie, 
założona przez polskiego przedsiębiorcę Jana Kulczyka w 2007 r., koncentrująca się na możliwościach 
biznesowych na rynkach wysokiego wzrostu.

WYBRANE TRANSAKCJE

Inwestycja
w spółkę 
z branży e-commerce
BaseLinker

GESSEL dla

https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradca-w-najwazniejszych-transakcjach-technologicznych-w-2021-roku/


Perspektywa GESSEL:
„Nasz udział w tej transakcji po stronie BaseLinker, spółki o międzynarodowym 
potencjale, to kolejny ważny krok w budowaniu naszej pozycji jako wiodącego 
doradcy w sektorze M&A TMT ze szczególnym naciskiem na e-commerce. 
Dziękujemy BaseLinker za powierzenie nam tej transakcji i jesteśmy bardzo 
zadowoleni, że mogliśmy wesprzeć polskiego kandydata na jednorożca przy tej 
inwestycji.”

Michał Bochowicz, Partner, Kancelaria GESSEL

Perspektywa Klienta:
„Zespół Kancelarii GESSEL z sukcesem wspierał BaseLinker na każdym etapie tego 
projektu. Wiedzieliśmy, że oprócz fachowej wiedzy prawniczej mają oni również 
bogate doświadczenie, znajomość i zrozumienie rynku e-commerce, co pomogło  
w sprawnym doprowadzeniu transakcji do końca.”

Marek Kośnik, Wiceprezes Zarządu, BaseLinker



Inwestycja Grupy LUX MED w Swissmed Centrum 
Zdrowia
Prawnicy Kancelarii GESSEL wspierali Grupę LUX MED w kolejnej transakcji, 
w ramach której Grupa została inwestorem strategicznym Swissmed 
Centrum Zdrowia. Inwestycja przyczyni się do dynamicznego rozwoju usług 
medycznych oferowanych przez LUX MED w północnej Polsce. Intencją LUX 
MED  jest wycofanie gdańskiej spółki z obrotu giełdowego, a docelowym 
zamiarem jest nabycie wszystkich akcji Swissmed.

W 2018 roku Grupa LUX MED, której również wtedy doradzała Kancelaria 
GESSEL, stała się właścicielem placówek w Gdańsku, Gdyni i Pruszczu 
Gdańskim, należących do firmy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny, 
ówczesnej spółki zależnej Swissmed Centrum Zdrowia.

Doradztwo Kancelarii GESSEL miało kompleksowy charakter i objęło wszystkie etapy transakcji od analizy due 
diligence, poprzez prace nad dokumentacją transakcyjną i jej negocjacje, po przygotowanie aspektów związanych 
z publicznym obrotem akcjami, w tym wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji przez akcjonariuszy 
Swissmed. Prawnicy Kancelarii GESSEL zaaranżowali również ubezpieczenie transakcji.

Całość prac transakcyjnych nadzorował Marcin Macieszczak, partner zarządzający, radca prawny, wspierany 
przez Krzysztofa Jasińskiego, managing associate, radcę prawnego oraz Michała Wielińskiego, starszego 
prawnika, radcę prawnego. Proces due diligence przeprowadził zespół koordynowany przez Michała Boryczkę, 
managing associate, radcę prawnego, w skład którego wchodzili prawnicy: Iwona Gielo-Benza, Karolina 
Olszewska, Dominik Kaszuba oraz Erazm Dutkiewicz.

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy 
Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa zapewnia 
pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną  
i długoterminową  dla ponad 2 500 000 pacjentów. 

Swissmed od 2004 r. notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Szpital Swissmed 
Centrum Zdrowia  jest największym wielospecjalistycznym prywatnym centrum zdrowia na Pomorzu. Obiekt 
zajmuje powierzchnię ok. 8000 m kw. i oferuje pacjentom m.in. 80 łóżek, 5 sal operacyjnych, najwyższe standardy 
bezpieczeństwa oraz opiekę wybitnych specjalistów w różnych dziedzinach medycyny.

WYBRANE TRANSAKCJE

Inwestycja
w Swissmed Centrum 
Zdrowia

GESSEL dla

https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradzala-grupie-lux-med-w-inwestycji-w-swissmed-centrum-zdrowia/


Perspektywa GESSEL:
„Możliwość udziału w tej wielowątkowej transakcji była dla Kancelarii GESSEL 
ogromną satysfakcją, w szczególności, iż zaangażowani byliśmy na każdym jej 
etapie – począwszy od badania due diligence i opracowanie struktury transakcji, 
po negocjacje dokumentacji transakcyjnej, aż do jej zamknięcia. Dziękujemy za 
wieloletnią współpracę i obdarzenie nas po raz kolejny zaufaniem. Mamy nadzieję, 
że będziemy mieli okazję współpracować przy kolejnych równie interesujących 
projektach w przyszłości.”

Marcin Macieszczak, Partner zarządzający, Kancelaria GESSEL

Perspektywa Klienta:
„Inwestycja w spółkę Swissmed jest kolejnym etapem strategii Grupy LUX MED  
w konsolidacji bardzo rozdrobnionego dotychczas, rynku usług medycznych  
w Polsce. Wierzymy, że dołączenie Swissmed do Grupy LUX MED przyniesie wiele 
korzyści naszym pacjentom zapewniając im pełną i nowoczesną opiekę zdrowotną.  
To kolejny, ważny etap w realizacji naszej strategii rozwoju usług szpitalnych.  

Chcielibyśmy podziękować Kancelarii GESSEL za sprawną i profesjonalną obsługę 
tej wielowątkowej i dynamicznej transakcji. Był to nasz kolejny, zrealizowany  
z sukcesem wspólny projekt.”

Jakub Tatak, Członek Zarządu ds. Finansowych Grupy LUX MED



Nabycie większościowego pakietu udziałów Buglo Play 
Kancelaria GESSEL doradzała funduszowi Resource Partners przy 
realizacji inwestycji w spółkę Buglo Play sp. z o.o., wiodącego producenta 
nowoczesnych placów zabaw oraz sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Doradztwo Kancelarii GESSEL miało kompleksowy charakter i obejmowało 
wsparcie Klienta na wszystkich etapach transakcji, w tym przeprowadzenie 
prawnego badania due diligence, obsługę prawną transakcji, wsparcie przy 
pozyskaniu finansowania bankowego dla projektu oraz przeprowadzenie 
zamknięcia transakcji.

Zespołem Kancelarii GESSEL kierował Maciej Kożuchowski, partner, radca 
prawny. W transakcję zaangażowani byli również: dr Bartłomiej Woźniak, 
managing associate, adwokat oraz Diana Strzałkowska, prawnik. Pracami związanymi z pozyskaniem finansowania 
kierowała Małgorzata Badowska, wspólnik, radca prawny, przy wsparciu Klaudii Krawiec-Guz, starszego prawnika, 
radcy prawnego. Proces due diligence przeprowadził zespół kierowany przez Karolinę Krzal-Kwiatkowską, 
managing associate, adwokata, w którego skład wchodziły: Małgorzata Wiśniewska, starszy prawnik, radca prawny, 
oraz prawniczki: Magdalena Mirkowska, Karolina Sobóla i Diana Strzałkowska.

Buglo Play sp. z o.o. od momentu powstania w 2010 roku, specjalizuje się w projektowaniu i produkcji nowoczesnych 
placów zabaw, posiadających międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa i jakości. Oferta spółki obejmuje również 
sprzęt do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz elementy architektury krajobrazu.

Resource Partners jest jednym z wiodących inwestorów private equity w regionie CEE, obecny na rynku od 2009 
roku. Dotychczas Resource Partners zainwestował blisko 300 milionów euro w rozwój kilkunastu firm z sektora MŚP 
w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Inwestycja
funduszu Resource Partners 
w Buglo, wiodącego  
producenta placów zabaw

GESSEL dla

WYBRANE TRANSAKCJE

https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-wspierala-resource-partners-w-inwestycji-w-buglo/


Perspektywa GESSEL:
„Po raz kolejny mieliśmy ogromną przyjemność doradzać funduszowi Resource 
Partners – tym razem przy inwestycji w spółkę Buglo Play. Doświadczenia zdobyte  
z naszym Klientem na przestrzeni ostatnich lat pozwoliły sprawnie zrealizować 
kolejny projekt, w którym uczestniczyliśmy od samego początku, od badania due 
diligence, poprzez wsparcie przy pozyskaniu finansowania bankowego dla projektu, 
aż po zamknięcie transakcji. Z podziwem obserwujemy ciągły rozwój portfolio 
funduszu Resource Partners, mając nadzieję na wspólną realizację kolejnych 
inwestycji Klienta.”

Maciej Kożuchowski, Partner, Kancelaria GESSEL

Perspektywa Klienta:
„Cieszę się, że będziemy mieli możliwość wspierać tak dynamiczną i innowacyjną 
spółkę, jak Buglo. Nowoczesny design i wysoka jakość placów zabaw, porównywalna 
z największymi globalnymi producentami, zaowocowała sukcesem Spółki. Wsparcie 
prawne Kancelarii GESSEL na wszystkich etapach transakcji dawało nam poczucie 
bezpieczeństwa i pozwalało w pełni skoncentrować się na komercyjnych aspektach 
transakcji. Współpraca z  zespołem transakcyjnym kancelarii GESSEL to gwarancja 
najwyższej jakości usług, które opierają się na wiedzy i doświadczeniu, znajomości 
rynku i rzetelności.”

Przemysław Rączka, Dyrektor Inwestycyjny, Resource Partners



Inwestycje zagraniczne Polskiego Banku Komórek 
Macierzystych S.A. 
Kancelaria GESSEL od lat doradza Polskiemu Bankowi Komórek Macierzystych 
S.A. (Grupa FamiCord) w ekspansji zagranicznej. W roku 2021 doradzaliśmy 
na rzecz PBKM w transakcji nabycia udziałów w Smart Cells Holdings 
Limited (Smart Cells), pierwszym prywatnym banku komórek macierzystych 
w Wielkiej Brytanii, prowadzącym działalność również w Hong Hongu oraz 
Zjenoczonych Emiratach Arabskich oraz nabyciu pakietu mniejszościowego  
w spółkach prowadzących banki komórek macierzystych w Czechach (Rodinná 
banka perinatálních a mesenchymálních buněk s.r.o. z siedzibą w Ostrawie)  
i  na  Słowacji (Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek s.r.o.  
z siedzibą w Bratysławie).

Doradztwo prawne Kancelarii GESSEL miało kompleksowy charakter  
i obejmowało wsparcie Klienta na wszystkich etapach transakcji, w tym 
koordynacji badania due diligence przeprowadzanego przez lokalnych 
doradców, obsługę prawną transakcji oraz wsparcie w zamknięciu transakcji.

W poprzednich latach kancelaria GESSEL doradzała PBKM przy akwizycjach  
w Portugalii, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech i Turcji.

W doradztwo transakcyjne na rzecz PBKM zaangażowani byli kierował Maciej 
Kożuchowski, partner, radca prawny, dr Bartłomiej Woźniak, managing 
associate, adwokat, Diana Strzałkowska, prawnik oraz Karolina Sobóla, 
prawnik. 

Smart Cells Holdings Limited prowadzi działalność w zakresie bankowania 
krwi pępowinowej od 2001 roku. Jest to pierwszy prywatny bank komórek 
macierzystych w Wielkiej Brytanii, działający na rynku banków krwi pępowinowej 
w Wielkiej Brytanii, na Bliskim Wschodzie i w Hong Kongu.

Rodinná banka perinatálních a esenchymálních buněk s.r.o. oraz Rodinná 
banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek s.r.o. to spółki działające odpowiednio na rynku czeskim  
i słowackim w zakresie bankowania krwi pępowinowej.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. jest największym bankiem komórek macierzystych w Polsce, który 
przewodzi międzynarodowej Grupie FamiCord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi  
w Europie i Turcji. Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe 
przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na 
zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne).

WYBRANE TRANSAKCJE

Nabycie
większościowego pakietu 
udziałów spółki 
Smart Cells Holdings Limited

GESSEL dla

Nabycie
pakietu mniejszościowego 
w dwóch spółkach 
prowadzących banki komórek 
macierzystych w Czechach  
i na Słowacji

GESSEL dla

https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradzala-polskiemu-bankowi-komorek-macierzystych-w-kolejnej-transakcji/
https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradzala-polskiemu-bankowi-komorek-macierzystych-w-kolejnej-transakcji/


Perspektywa GESSEL:
„Doradztwo na rzecz PBKM to zawsze wyzwanie, którego podejmujemy się  
z przyjemnością. Wiele lat współpracy pozwala nam coraz lepiej zrozumieć  
potrzeby i oczekiwania Klienta. 

Doświadczenie kancelarii GESSEL pozwoliło sprawnie i z sukcesem zakończyć 
międzynarodowe projekty, obejmujące koordynację działań doradców z Wielkiej 
Brytanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Hong Kongu, a także Czech i Słowacji. 
Naszemu Klientowi gratulujemy kolejnych istotnych inwestycji, jednocześnie 
dziękując za zaufanie oraz wieloletnią współpracę.”

Maciej Kożuchowski, Partner, Kancelaria GESSEL

Perspektywa Klienta:
„Kancelaria GESSEL jest naszym wieloletnim doradcą w inwestycjach zagranicznych 
– zawsze możemy polegać na wiedzy i doświadczeniu prawników, którzy świetnie 
sobie radzą z międzynarodowymi aspektami transakcji i koordynują prace 
doradców z poszczególnych państw. Przy dokonywaniu inwestycji zagranicznych 
bardzo ważne jest zrozumienie lokalnego rynku, otoczenia prawnego i zaufanie do 
doradcy koordynującego proces od strony prawnej. Wieloletnia współpraca  
z Kancelarią GESSEL potwierdza, że w każdym z tych aspektów na prawników  
z Kancelarii GESSEL mogę liczyć w 100%.” 

Jakub Baran, Prezes Zarządu, PBKM



Inwestycja Aquiline Capital Partners w VirtusLab
Kancelaria GESSEL świadczyła kompleksowe doradztwo prawne na rzecz 
VirtusLab w transakcji pozyskania inwestora – amerykańskiego funduszu 
private equity Aquiline Capital Partners.

Doradztwo Kancelarii GESSEL miało kompleksowy charakter i obejmowało 
m.in. wsparcie przy due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji 
transakcyjnej, koordynację pracy doradców zagranicznych, doradztwo  
w procesie reorganizacji oraz wdrażania programów motywacyjnych.

Zespół transakcyjny prowadził Michał Bochowicz, partner, adwokat, 
współpracując z Christianem Schmidtem, partnerem, adwokatem 
niemieckim, Julią Ząbkiewicz-Grzyb, starszym prawnikiem, adwokatem oraz prawnikami: Rafałem Smolikiem 
i Katarzyną Zarzycką. Za kwestie związane z zatrudnieniem odpowiedzialny był Adam Kraszewski, partner, 
radca prawny. Za kwestie podatkowe odpowiedzialna była Inarda Bielińska, of counsel, radca prawny oraz 
Michał Brągiel, starszy prawnik, adwokat.

VirtusLab jest firmą programistyczną i konsultingową z siedzibą w Polsce i biurami w Londynie i Berlinie, 
która obecnie zatrudnia ponad 300 osób. VirtusLab specjalizuje się w rozwiązaniach chmurowych, systemach 
rozproszonych i platformach analizy danych  dla klientów korporacyjnych na całym świecie. Firma została uznana 
przez Financial Times za jedną z najszybciej rozwijających się firm w Europie przez ostatnie trzy lata.

Aquiline Capital Partners to prywatna firma inwestycyjna z siedzibą w Nowym Jorku i Londynie, zarządzająca 
aktywami o wartości 7 miliardów dolarów. Specjalizuje się w inwestycjach w spółki z branży usług finansowych  
i technologii, usług biznesowych i opieki zdrowotnej.

WYBRANE TRANSAKCJE

Sprzedaż
pakietu udziałów 
w spółce VirtusLab 
na rzecz Aquiline Capital 
Partners LLC. 

GESSEL dla

https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradzala-virtuslab-przy-inwestycji-aquiline-capital-partners/


Perspektywa GESSEL:
„VirtusLab jest globalnym liderem w dziedzinie doradztwa technologicznego  
i jestem niezmiernie wdzięczny naszemu Klientowi za możliwość uczestniczenia  
w tej złożonej i wielojurysdykcyjnej transakcji o skomplikowanej strukturze,  
w którą zaangażowany był doświadczony inwestor zagraniczny. Po miesiącach 
wytężonej pracy cieszymy się, że mogliśmy doprowadzić transakcję do pomyślnego 
zamknięcia.”

Michał Bochowicz, Partner, Kancelaria GESSEL

Perspektywa Klienta:
„Zakończenie transakcji to ogromna szansa na dalszy rozwój VirtusLab. Cieszymy 
się, że mogliśmy liczyć na wsparcie sprawnych i zaangażowanych prawników  
dysponujących znajomością biznesu, którzy pomogli nam w przeprowadzeniu 
wielojurysdykcyjnej transakcji poprzedzonej reorganizacją, dzięki czemu mogliśmy 
spokojnie skupić się na aspektach komercyjnych.”

Rafał Pokrywka, Założyciel i Prezes Zarządu, VirtusLab sp. z o.o.



WYBRANE TRANSAKCJE

Nabycie spółki Altera zajmującej się prowadzeniem 
hotelu Sielanka nad Pilicą oraz nieruchomości rolnych

Prawnicy Kancelarii GESSEL wspierali spółkę LGL, należącą do właścicieli 

grupy Lode, w transakcji nabycia nieruchomości rolnych oraz spółki Altera 

zajmującej się prowadzeniem hotelu Sielanka nad Pilicą.

Doradztwo Kancelarii GESSEL obejmowało: ustalenie optymalnej struktury 

transakcji, przeprowadzenie badania prawnego nieruchomości i spółki 

Altera oraz trzech pełnych postępowań przed Krajowym Ośrodkiem 

Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości rolnych, a także przygotowanie dokumentacji transakcyjnej i wsparcie Klienta w negocjacjach ze 

sprzedającymi.

Całość transakcji prowadził Karol Sokół, partner, adwokat. Za zagadnienia nieruchomościowe 

odpowiedzialna była Iwona Gielo-Benza. Badanie prawne spółki oraz nieruchomości 

przeprowadził zespół składający się z prawników: Iwony Gielo-Benzy, Karoliny Olszewskiej  

i Erazma Dutkiewicza. Due diligence nadzorował Michał Boryczka, managing associate, radca prawny. Za wątki 

podatkowe odpowiedzialny był zespół składający się z Inardy Bielińskiej, of counsel, radcy prawnego i Michała 

Brągiela, starszego prawnika, adwokata.

Hotel Sielanka nad Pilicą znajduje się niedaleko Warki (ok. 50 km od Warszawy). Na niemal 100 hektarowym 

terenie mieści się czterogwiazdkowy hotel z centrum spa, ośrodek jeździecki z pełną infrastrukturą oraz kompleks 

piłkarski obejmujący pełnowymiarowe i treningowe boisko akredytowane przez UEFA. Sielanka stanowi doskonałą 

bazę wypadową do odkrywania uroków okolic Warszawy i Doliny Pilicy (spływy kajakowe Pilicą, zabytki Warki  

i okolic, Muzeum Pułaskiego, ścieżka turystyczna w Browarze Wareckim, sady grójeckie itp.).

Nabycie
nieruchomości rolnych 
oraz spółki Altera, 
zajmującej się prowadzeniem 
hotelu Sielanka nad Pilicą 

GESSEL dla LGL sp. z o.o. 

https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-wspierala-wlascicieli-grupy-lode-w-transakcji-nabycia-hotelu-sielanka/


Perspektywa GESSEL:
„Dziękujemy za okazane zaufanie i cieszymy się, że mieliśmy przyjemność doradzać 
w tej transakcji. Nasza wiedza i doświadczenia wyniesione z licznych projektów 
w zakresie transakcji fuzji i przejęć oraz prawa nieruchomości pozwoliły nam 
na efektywną realizację prac prawnych w ramach obecnego procesu. Życzymy 
jednocześnie dalszych sukcesów i kolejnych udanych inwestycji!”

Karol Sokół, Partner, Kancelaria GESSEL 

Perspektywa Klienta:
„Prace nad transakcją trwały wiele miesięcy, wynikało to nie tylko z poziomu 
skomplikowania, ale także konieczności przeprowadzenia trzech postępowań 
przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w sprawie uzyskania 
zgody na nabycie nieruchomości rolnych. Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie 
i kompleksową opiekę Kancelarii GESSEL, dzięki której proces transakcyjny 
został zwieńczony sukcesem. Wszelkie działania Kancelarii były nakierowane na 
zapewnienie nam jako klientowi poczucia bezpieczeństwa prawnego i biznesowego 
na każdym etapie realizowanego projektu. Zespół prawników z Kancelarii GESSEL 
reprezentował wyjątkowy poziom zaangażowania w ramach realizowanego 
projektu, co przełożyło się na ich skuteczność i efektywność w ramach powierzonych 
zadań i wykreowanie wysokiej wartości dodanej dla nas jako klienta w ramach 
prowadzonego projektu.”

Paweł Radzieciak, Właściciel grupy Lode



Inwestycja R22 S.A. oraz H88 S.A. w spółkę Sellintegro sp. z 
o.o.

Kancelaria GESSEL świadczyła kompleksowe doradztwo prawne na rzecz 
spółek R22 S.A. oraz H88 S.A. w inwestycji w spółkę Sellintegro sp. z o.o., 
specjalizującą się w automatyzacji i masowej integracji systemów zarządczych  
i księgowych z platformami e-commerce. Dzięki inwestycji, Grupa R22 znacząco 
rozszerzyła swoje kompetencje i ofertę usług e-commerce.

Doradztwo Kancelarii GESSEL obejmowało m.in. due diligence, przygotowanie  
i negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcie w zamknięciu transakcji.

Transakcję prowadził Karol Sokół, partner, adwokat wraz z Michałem 
Osowskim, managing associate, radcą prawnym oraz prawnikiem Dominikiem Kaszubą. Proces due diligence 
przeprowadził zespół, w skład którego wchodzili: starszy prawnik Agnieszka Nowacka, oraz prawnicy Dominik 
Kaszuba i Karolina Sobóla.

Grupa R22 to dynamicznie rosnąca grupa technologiczna oferująca kompleksowe usługi wspierające firmy  
w obecności w Internecie, automatyzacji procesów biznesowych, w szczególności komunikacji, marketingu i sprzedaży. 
Z usług Grupy korzystają zarówno małe i średnie firmy, jak i duże przedsiębiorstwa. Portfolio Grupy obejmuje przede 
wszystkim usługi hostingowe i sprzedaż domen, certyfikatów SSL i sklepów internetowych, usługi wielokanałowej 
komunikacji SMS, mobile i e-mail, marketing automation oraz usługi telekomunikacyjne.

Sellintegro udostępnia w modelu SaaS narzędzia służące do automatyzacji i masowej integracji systemów 
informatycznych. Spółka wypracowała unikalną technologię umożliwiającą szybką integrację systemów e-commerce 
z platformami lub systemami księgowymi, magazynowymi, logistycznymi, finansowymi i innymi (ERP, CRM, WMS). 
Sellintegro jest czołowym dostawcą integracji systemów biznesowych z e-commerce w Polsce.

Inwestycja
w spółkę  
Sellintegro sp. z o.o.

GESSEL dla

WYBRANE TRANSAKCJE

https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradzala-spolkom-r22-s-a-oraz-h88-s-a-w-inwestycji-w-sellintegro-sp-z-o-o/


Perspektywa GESSEL:
„Inwestycja w Sellintegro pozwala na zwiększenie ekspozycji R22 na branżę 
e-commerce, co z pewnością przełoży się na wzrost przychodów oraz zysków. Była 
to już kolejna transakcja, w której mieliśmy przyjemność doradzać R22 i H88 – jest 
to dowód na to, że pomiędzy Klientem a profesjonalnym doradcą transakcyjnym 
może wytworzyć się silna więź pozwalająca na osiąganie wspólnych sukcesów  
w dłuższej perspektywie.”

Karol Sokół, Partner, Kancelaria GESSEL

Perspektywa Klienta:
„Sellintegro łączy świat tradycyjnego handlu, z nowoczesnym rynkiem e-commerce, 
dlatego ta inwestycja doskonale wpisuje się w globalne trendy oraz jest kolejnym 
krokiem w rozwoju oferty dla e-commerce w ramach grupy kapitałowej R22. Przy 
inwestycji w Sellintegro, podobnie jak przy poprzednich transakcjach, mogliśmy 
liczyć na kompleksowe i kompetentne wsparcie zespołu transakcyjnego Kancelarii 
GESSEL, który nie tylko wie jak obsługiwać transakcje, ale także doskonale rozumie 
rynek i zachodzące na nim zmiany.”

Jakub Dwernicki, Prezes Zarządu, R22 S.A.



Nabycie pakietu akcji spółki Makarony Polskie S.A. przez 
Raya Holding for Financial Investments S.A.E.
Prawnicy kancelarii GESSEL wspierali Raya Holding for Financial Investments 
S.A.E w kolejnej transakcji, w ramach której grupa zakupiła dodatkowy pakiet 
akcji w spółce Makarony Polskie S.A., notowanej na GPW. Inwestycja pozwoli 
grupie Raya na dalszy rozwój portfela inwestycyjnego w Polsce.

Doradztwo kancelarii GESSEL obejmowało m.in. przygotowanie 
dokumentacji transakcyjnej, sporządzenie zgłoszenia inwestycji zagranicznej  
i reprezentowanie klienta w toku postepowania przed Prezesem UOKiK oraz 
wsparcie w zamknięciu transakcji.

Transakcję prowadził Karol Sokół, partner, adwokat wraz Dominikiem 
Kaszubą, prawnikiem. Za wątki regulacyjne w zakresie rynku kapitałowego odpowiadał Michał Wieliński, 
starszy prawnik, radca prawny. Przy kwestiach związanych z ustawą o kontroli inwestycji doradzała Karolina  
Krzal-Kwiatkowska, managing associate, adwokat. Za zagadnienia podatkowe odpowiedzialni byli Inarda Bielińska,  
of counsel, radca prawny i Michał Brągiel, starszy prawnik, adwokat.

Raya Holding działa w obszarach technologii informatycznych, outsourcingu centrów danych, contact center, 
inteligentnych budynków, elektroniki użytkowej, żywności i napojów, transportu lądowego oraz płatności 
elektronicznych. Akcje Raya Holding są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Egipcie (EGX) od 2005 roku, 
a firma zatrudnia ponad 11 000 wykwalifikowanych pracowników, którzy obsługują szeroką międzynarodową bazę 
klientów z biur w Egipcie, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Polsce i Nigerii.

Makarony Polskie S.A. to jeden z największych i najdynamiczniej rozwijających się producentów makaronów  
w Polsce. W swojej ofercie posiada makarony w różnorodnych formach oraz odpowiadające trendom zdrowej 
żywności. Produkty spółki można znaleźć w największych sieciach handlowych i hipermarketach w Polsce.

WYBRANE TRANSAKCJE

Nabycie
dodatkowego pakietu akcji 
spółki publicznej
Makarony Polskie S.A.

GESSEL dla

https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradzala-raya-holding-for-financial-investments-s-a-e-w-transakcji-nabycia-pakietu-akcji-spolki-publicznej-makarony-polskie-s-a/


Perspektywa GESSEL:
„Nabycie pakietu akcji spółki Makarony Polskie S.A. było kontynuacją naszej 
współpracy z grupą Raya Holding zapoczątkowanej w 2016 roku. Nasze wsparcie 
obejmowało m.in. przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, sporządzenie 
zgłoszenia inwestycji zagranicznej i reprezentowanie klienta w toku postepowania 
przed Prezesem UOKiK oraz wsparcie w zamknięciu transakcji. Transakcja ta 
udowadnia, że nie straszne nam są ani drakońskie warunki regulacyjne, ani 
ogromna ilość dokumentów, ani różnice językowe.”

Karol Sokół, Partner, Kancelaria GESSEL

Perspektywa Klienta:
„Kancelarię GESSEL można określić mianem kancelarii z najwyższej półki - jej usługi 
opierają się na kompleksowej wiedzy prawniczej popartej wieloletnią praktyką ze 
styku biznesu i prawa. Prawnicy Kancelarii GESSEL potrafią wychwycić wszelkie 
potencjalne ryzyka prawne oraz wykazują się szerokim zrozumieniem biznesowych 
aspektów projektu. Są w pełni zaangażowani w reprezentowanie swoich klientów, 
zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne i zawodowe.”

Grupa Raya



WYBRANE TRANSAKCJE

Doradztwo na rzecz Avallon przy wyjściach z inwestycji
W 2021 roku Kancelaria GESSEL wspierała Fundusz Avallon w procesach 
wyjścia z inwestycji w spółkach MPS International sp. z o.o. oraz EBS sp. 
z o.o., zapewniając kompleksową obsługę prawną procesów sprzedaży 
większościowych pakietów udziałów posiadanych przez Fundusz w obu 
spółkach. Kancelaria GESSEL doradzała Funduszowi Avallon w transakcji, 
między innymi, nabycia większościowego pakietu udziałów w spółce MPS 
International sp. z o.o. od szwedzkiego założyciela w ramach transakcji 
MBO (management buyout) w 2014 roku oraz nabycia 70% pakietu 
udziałów w spółce EBS sp. z o.o. w 2017 roku. Doradztwo Kancelarii 
obejmowało kompleksowe wsparcie prawne przy wyjściu z inwestycji,  
w tym przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, reprezentację Funduszu 
Avallon w negocjacjach (w tym z litewskim nabywcą udziałów spółki EBS sp. 
z o.o., holdingiem UAB Sevenways Group) oraz koordynację zamknięcia transakcji.

W doradztwo prawne na rzecz Funduszu Avallon zaangażowany był zespół kierowany przez Macieja 
Kożuchowskiego, partnera, radcę prawnego, w skład którego wchodzili: dr Bartłomiej Woźniak, managing 
associate, adwokat, Majka Rucińska, starszy prawnik oraz Diana Strzałkowska, prawnik.

MPS International sp. z o.o. jest producentem kontraktowym kosmetyków white label. To usługodawca 
oferujący partnerom współpracę od pomysłu na nowe receptury, przez testy prowadzone we własnych 
laboratoriach, niezbędną dokumentację, a także dobór i produkcję opakowań. W zakładzie MPS produkowane 
są kosmetyki do pielęgnacji ciała, twarzy, włosów, perfumy, a także specjalne serie i zestawy kosmetyczne.

EBS sp. z o.o. to firma technologiczna z własnym zakładem produkcyjnym w Ełku, działająca głównie w branży 
systemów zabezpieczeń. Od ponad 30 lat oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii GSM/GPRS 
oraz monitorowania obiektów i pracowników w czasie rzeczywistym. Spółka posiada szeroko rozwiniętą sieć 
dystrybucyjną na całym świecie. Współpracuje z największymi agencjami ochrony i centrami monitoringu  
w Polsce (m.in. Juwentus, Impel, Konsalnet, Securitas, Solid), dostawcami sieci GSM (Orange, Polkomtel, T-Mobile) 
i dystrybutorami oraz integratorami (Sareme, Johnson Controls, Honeywell, Alpha System, CSS, Elvey).

Fundusz AVALLON, który w 2021 roku obchodził swoje 20-lecie,  jest niezależną polską firmą zarządzającą 
funduszami private equity. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji transakcji we współpracy  
z menedżerami (MBO). AVALLON uczestniczył w około 100 transakcjach MBO i jest uważany za pioniera w tej 
dziedzinie w Polsce. Partnerzy firmy działają na rynku inwestycji kapitałowych od 1993 roku. AVALLON MBO 
FUND II to drugi fundusz AVALLON o wartości 109 milionów euro. Fundusz inwestuje w różnych branżach, ale 
zawsze z dobrymi zespołami menedżerskimi lub założycielami firm. AVALLON jest jednym z najaktywniejszych 
funduszy w Polsce.

Sprzedaż
większościowego 
pakietu udziałów 
w spółkach EBS oraz 
MPS International

GESSEL dla

https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradca-prawnym-funduszu-avallon-w-procesie-sprzedazy-ebs/


Perspektywa GESSEL:
„Po raz kolejny mieliśmy okazję współpracować z Funduszem Avallon przy udanym 
wyjściu z dwóch inwestycji. Transakcje te były dla nas szczególne z uwagi na fakt, 
że Kancelaria GESSEL wspierała Fundusz Avallon również w procesie nabycia 
większościowego pakietu zarówno w spółce MPS International sp. z o.o. jak i EBS  
sp. z o.o. Dziękujemy Funduszowi Avallon za zaufanie i liczymy na kolejne lata 
udanej współpracy.”

Maciej Kożuchowski, Partner, Kancelaria GESSEL

Perspektywa Klienta:
„Doświadczenie i wiedza zespołu transakcyjnego Kancelarii GESSEL niewątpliwie 
pomogło w sprawnym przeprowadzeniu procesu wyjścia z inwestycji w EBS.   
Był to kolejny projekt zrealizowane przy współpracy z Kancelarią GESSEL, której 
zaangażowanie i profesjonalizm cenimy od wielu lat”. 

Krzysztof Kuźbik, Partner, Avallon sp. z o.o.

„Wspólnie z zarządem spółki MPS International udało nam się doprowadzić 
inwestycję do udanego finiszu. Przy realizacji procesu wyjścia istotne było 
zaangażowanie oraz profesjonalne doradztwo Kancelarii GESSEL, która zapewniła 
kompleksową obsługę transakcji. Z optymizmem patrzymy w przyszłość realizując 
kolejne akwizycje w ramach nowego funduszu Avallon wiedząc, że zawsze możemy 
liczyć na wsparcie Kancelarii GESSEL.”

Agnieszka Pakulska, Partner, Avallon sp. z o.o.



WYBRANE TRANSAKCJE

Inwestycja w grupę Inplus-Cenatorium
Kancelaria GESSEL wspierała fundusz zarządzany przez Accession Capital 
Partners w inwestycji w mniejszościowy pakiet udziałów w grupie Inplus-
Cenatorium 

W wyniku transakcji AMC Capital IV objął 40 proc. udziałów analitycznej 
grupy Inplus-Cenatorium oraz jednocześnie dostarczył grupie finansowanie 
dłużne.  Doradztwo Kancelarii objęło wsparcie Accession Capital Partners 
na każdym etapie transakcji, w tym m.in. przeprowadzenie analizy 
due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej,  
w tym zarówno nabycia udziałów, jak i finansowania, doradztwo w okresie 
przejściowym oraz przeprowadzenie procedury zamknięcia, w tym 
ustanowienie zabezpieczeń.

Projekt prowadził Krzysztof Jasiński, managing associate, radca prawny, przy wsparciu prawniczek: 
Magdaleny Mirkowskiej i Edyty Mastalerek. Due diligence przeprowadził zespół pod nadzorem Karoliny 
Krzal-Kwiatkowskiej, managing associate, adwokata, składający się z: Krzysztofa Jasińskiego, managing 
associate, radcy prawnego, Małgorzaty Wiśniewskiej, starszego prawnika, radcy prawnego, oraz prawników: 
Erazma Dutkiewicza, Aleksandry Głuszek i Magdaleny Mirkowskiej. Całość prac nadzorowała Małgorzata 
Badowska, partner, radca prawny.

Fundusz Accession Capital Partners (dawniej Mezzanine Management) specjalizuje się w inwestycjach typu 
mezzanine, jest wyłącznym doradcą grupy funduszy AMC, które dotychczas łącznie zainwestowały ponad 770 
mln EUR. 

Grupa Inplus-Cenatorium zbudowała bazę z rozwiązaniami i algorytmami pozwalającymi wykorzystać dane do 
generowania automatycznych modeli wyceny nieruchomości (działalność Cenatorium), a także do optymalizacji 
procesu projektowania, planowania oraz uzyskiwania pozwoleń.

Inwestycja
w grupę 
Inplus-Cenatorium

GESSEL dla

https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-wspierala-fundusz-accession-capital-partners-w-inwestycji-w-grupe-inplus-cenatorium/


Perspektywa GESSEL:
„Inwestycja Funduszu Accession Capital Partners w spółki z grupy Inplus-
Cenatorium – jest kolejną inwestycją Funduszu, w której mieliśmy przyjemność 
doradzać. Dla naszego zespołu możliwość udziału w tej wielowątkowej transakcji 
polegającej na inwestycji w spółki innowacyjne oraz wykorzystujące w realizowanych 
projektach nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne zawsze jest 
niezwykle ciekawym wyzwaniem. Ze względu na strukturę transakcji, której część 
stanowiło finasowanie typu mezzanine, w transakcję – począwszy od badania due 
diligence, negocjacje dokumentacji transakcyjnej, aż do jej szczęśliwego zamknięcia 
- zaangażowany był interdyscyplinarny zespół doradców prawnych Kancelarii 
GESSEL.”

Małgorzata Badowska, Partner, Kancelaria GESSEL

Perspektywa Klienta:
„Niedawne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i kolejne 
lockdown’y związane z COVID-19 znacznie przyspieszyły transformację cyfrową, 
zarówno w korporacjach jak i administracji rządowej oraz samorządowej. Zarówno 
Inplus, jak i Cenatorium są dobrze przygotowane do zaspokojenia zwiększonego 
zapotrzebowania na zastosowanie automatycznych algorytmów wyceny 
nieruchomości, a także wsparcie dużych projektów infrastrukturalnych w zakresie 
projektowania, planowania i wydawania pozwoleń. Nasza inwestycja składała się  
z inwestycji w kapitał spółki oraz finansowania dłużnego, stąd też istotnym 
aspektem przy wyborze doradcy prawnego było dla nas zapewnienie 
kompleksowego wsparcia na obu płaszczyznach. Takie kompleksowe doradztwo 
zapewniła po raz kolejny Kancelaria GESSEL.”

Jakub Chechelski, Dyrektor inwestycyjny, Accession Capital Partners 



Nabycie 100% akcji spółki Skyrise.Tech przez Etteplan Oyj
Prawnicy Kancelarii GESSEL doradzali fińskiej spółce publicznej Etteplan Oyj 
w transakcji nabycia 100% akcji spółki software’owej Skyrise.Tech. Dzięki 
tej transakcji Etteplan znacząco zwiększył możliwości i konkurencyjność  
w biznesie chmurowym i aplikacyjnym w Polsce i na świecie.

Doradztwo Kancelarii GESSEL obejmowało wszystkie etapy transakcji,  
w tym m.in. uzgodnienie listu intencyjnego, analizę due diligence, negocjacje 
i przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, a także przeprowadzenie 
zamknięcia transakcji.

Całość prac nadzorował Marcin Macieszczak, partner zarządzający, radca 
prawny. Projekt prowadził Krzysztof Jasiński, managing associate, radca prawny, przy wsparciu dr. Bartłomieja 
Woźniaka, managing associate, adwokata. W transakcji uczestniczyły także prawniczki: Magdalena Mirkowska 
i Edyta Mastalerek. Due diligence przeprowadził zespół pod nadzorem Karoliny Krzal-Kwiatkowskiej, 
managing associate, adwokata, składający się z: Agnieszki Nowackiej, starszego prawnika, radcy prawnego 
oraz prawniczek: Aleksandry Głuszek, Magdaleny Mirkowskiej i Karoliny Sobóli. 

Etteplan dostarcza usługi inżynieryjne, systemy wbudowane, usługi z zakresu Internetu Rzeczy (ang. Internet of 
Things, IoT) oraz rozwiązania w zakresie dokumentacji technicznej, na rzecz wiodących w świecie przedsiębiorstw. 
Przedsiębiorstwo działa w Finlandii, Szwecji, Holandii, Niemczech, Polsce, Danii i Chinach. Etteplan jest notowana 
na Helsińskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Skyrise.Tech powstała w 2008 roku. Specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania. Współpracuje głównie  
z klientami z branży logistycznej, mobilności i opieki zdrowotnej. W 2020 roku jej przychody wyniosły około 3,5 
miliona euro. Spółka zatrudnia blisko 80 specjalistów ds. oprogramowania.

WYBRANE TRANSAKCJE

Nabycie
100% akcji w Skyrise.Tech
przez fińską spółkę publiczną 
Etteplan Oyj 

GESSEL dla

https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradzala-finskiej-spolce-etteplan-oyj-przy-nabyciu-skyrise-tech/


Perspektywa GESSEL:
„Gratulujemy Etteplan zakończonej sukcesem inwestycji i mamy nadzieję, że 
grupa Etteplan  będzie nadal się rozwijać zarówno na rynku polskim, krajów 
skandynawskich jak i na innych obszarach. Dziękujemy za obdarzenie nas 
zaufaniem i możliwość  współpracy w ramach tego międzynarodowego projektu.”

Marcin Macieszczak, Partner zarządzający, Kancelaria GESSEL

Perspektywa Klienta:
„Nabycie 100% akcji Skyrise.Tech otwiera nowe możliwości dla Etteplan  
i Skyrise.Tech, a także zwiększa konkurencyjność obydwu spółek na rynku rozwiązań 
chmurowych oraz aplikacji mobilnych zarówno w Polsce i jak i na świecie. Zakup 
Skyrise.Tech jest częścią strategii grupy Etteplan polegającej na zwiększeniu 
skali działalności i powiększeniu bazy klientów w Polsce, jak również w krajach 
skandynawskich i wielu innych. W ramach transakcji otrzymaliśmy kompleksowe 
wsparcie  ze strony zespołu transakcyjnego Kancelarii GESSEL, który  przeprowadził 
due diligence spółki Skyrise.Tech oraz uczestniczył w opracowaniu struktury 
transakcji oraz kompleksowej dokumentacji transakcyjnej.”

Per-Anders Gadin, Dyrektor finansowy Etteplan



SEKTOR NOWYCH TECHNOLOGII

W 2021 roku prawnicy z Kancelarii GESSEL kompleksowo doradzali przy dziesięciu transakcjach, korzystając 
z szerokiego doświadczenia zdobytego na prężnie rozwijającym się rynku fuzji i przejęć w sektorze nowych 
technologii, utrzymując już drugi rok z rzędu pozycję jednego z czołowych doradców prawnych w tym sektorze.

„Sektor nowych technologii jest jedną z najszybciej rozwijających się kategorii biznesowych w obecnych czasach. 
Zaufanie naszych klientów utwierdza nas w przekonaniu, że warto aktywnie rozwijać praktykę nowych technologii 
w naszej Kancelarii oraz nieustannie śledzić najnowsze trendy by zapewnić najwyższą jakość obsługi dla naszych 
klientów” 

Michał Bochowicz, Partner, Kancelaria GESSEL

W 2021 roku Kancelaria GESSEL zrealizowała następujące transakcje w sektorze nowych technologii:

1. Wsparcie VirtusLab (firmę programistyczną i konsultingową, która specjalizuje się w rozwiązaniach 
chmurowych, systemach rozproszonych i platformach analizy danych  dla klientów korporacyjnych na 
całym świecie) w transakcji pozyskania inwestora, którym został amerykański fundusz private equity Aquiline 
Capital Partners.

2. Wsparcie „polskiego kandydata na jednorożca” BaseLinker (lidera integratorów e-commerce w Polsce, 
oferującego system do integracji różnych platform e-commerce – sprzedawców, sklepów internetowych,  
z marketplace’ami, takimi jak Allegro, Ebay, czy Amazon oraz narzędzia do automatyzacji sprzedaży 
i zarządzania zamówieniami z wielu źródeł, synchronizacji pracy magazynów z kanałami sprzedaży, 
automatyzacji obsługi zamówień, wystawiania faktur itp.), w transakcji pozyskania inwestora, którym została 
firma inwestycyjna Kulczyk Investments.



3. Doradztwo prawne na rzecz funduszu Accession Capital Partners w inwestycji w mniejszościowy pakiet udziałów 
w grupie Inplus-Cenatorium oraz dostarczenie finansowania dłużnego, które umożliwi rozwinięcie obecnie 
proponowanych przez grupę usług analitycznych – oferując bankom pomoc w bieżącej wycenie nieruchomości 
oraz inwestorom realizującym projekty infrastrukturalne (dzięki zaawansowanym bazach danych m.in. cen 
transakcyjnych oraz geoprzestrzennych).

4. Kompleksowe usługi doradcze na rzecz R22 S.A. oraz H88 S.A. (właściciela marki cyber_Folks) w inwestycji w spółkę 
Sellintegro sp. z o.o., specjalizującą się w automatyzacji i masowej integracji systemów zarządczych i księgowych  
z platformami e-commerce.

5. Doradztwo prawne na rzecz fińskiej spółki publicznej Etteplan Oyj przy nabyciu 100 proc. akcji spółki software’owej 
Skyrise.Tech, specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania dla branży logistycznej, mobilności i opieki zdrowotnej, 
dostarczającej usługi inżynieryjne, systemy wbudowane, usługi z zakresu Internetu Rzeczy, ang. IoT.

6. Wparcie prawne spółki MasterLife Solutions Sp. z o.o., właściciela platformy Dietly.pl (największej i najszybciej 
rozwijającej się platformy e-commerce działającej w formule „marketplace” w obszarze rozwiązań dietetycznych), 
w transakcji z Żabka Polska. W wyniku transakcji Dietly.pl dołączyła do Grupy Żabka.

7. Doradztwo prawne na rzecz SunRoof Technology (lidera sprzedaży najbardziej wydajnych dachówek fotowoltaicznych 
oraz rozwiązań umożliwiających inteligentne zarządzanie energią m.in. w Polsce, Szwecji, Niemczech, Hiszpanii i we 
Włoszech) w kolejnej rundzie finansowania z udziałem funduszy VC oraz akceleratorów, którym przewodził fundusz 
Inovo Venture Capital.

8. Wsparcie DialCom24 (obecnie DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna) w inwestycji w spółkę Booste S.A. platformy 
oferującej finansowanie w modelu revenue-based financing (rozwiązania umożliwiającego dopasowywanie 
warunków spłaty do wysokości przyszłych przychodów klienta), w szczególności w zakresie udzielenia finansowania.

9. Sprzedaż większościowego pakietu w spółce EBS (firma technologiczna z własnym zakładem produkcyjnym w Ełku, 
działająca głównie w branży systemów zabezpieczeń) posiadanego przez Fundusz Avallon. 

10. Kompleksowe usługi doradcze na rzecz spółki 1C Entertainment S.A. (międzynarodowa grupa kapitałowa, która 
współpracuje z największymi producentami gier wideo we wszystkich obszarach działalności oraz realizuje własne 
projekty deweloperskie i wydawnicze) oraz jej akcjonariuszy mniejszościowych przy transakcji sprzedaży akcji spółki 
na rzecz podmiotu wchodzącego w skład globalnej korporacji inwestycyjnej Tencent. 



SEKTOR MEDYCZNY / BIOTECHNOLOGICZNY 

W 2021 roku sektor usług medycznych oraz biotechnologicznych utrzymywał pozycję kluczowego 
na globalnych rynkach. Trend ten widoczny jest również w praktyce M&A Kancelarii GESSEL, która  
w 2021 roku aktywnie wspierała firmy z tego sektora, zapewniając kompleksowe doradztwo w siedmiu 
transakcjach oraz kontynuując stałe doradztwo Grupie LUX MED – liderowi rynku prywatnych usług 
zdrowotnych w Polsce oraz Polskiemu Bankowi Komórek Macierzystych S.A. – największemu bankowi 
komórek macierzystych należącemu do międzynarodowej Grupy Famicord zarządzającej bankami 
komórek macierzystych zlokalizowanych w Europie i Turcji.

„Nieustannie zmieniające się przepisy, regulacje oraz pandemia koronawirusa dostarczały nowych wyzwań 
nie tylko firmom działającym w szeroko pojętym sektorze medycznym, ale i nam, prawnikom wspierającym 
spółki z tego segmentu. Cieszymy się, że mogliśmy sprostać zarówno nieustannie zmieniającemu się 
otoczeniu regulacyjnemu działalności medycznej oraz biotechnologicznej jak  
i wysokim oczekiwaniom naszych klientów, którzy zaufali nam w tym wymagającym okresie.”

Maciej Kożuchowski, Partner, Kancelaria GESSEL

https://gessel.pl/zespol/maciej-kozuchowski/


W 2021 roku Kancelaria GESSEL zrealizowała następujące transakcje w sektorze medycznym / biotechnologii:

1. Wsparcie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w transakcji nabycia pakietu mniejszościowego w dwóch 
spółkach prowadzących banki komórek macierzystych w Czechach (Rodinná banka perinatálních a mesenchymálních 
buněk s.r.o. z siedzibą w Ostrawie)  i na Słowacji (Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek s.r.o.  
z siedzibą w Bratysławie).

2. Wsparcie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. przy nabyciu większościowego pakietu udziałów brytyjskiej 
firmy Smart Cells, działającej na rynku banków krwi pępowinowej w Wielkiej Brytanii, na Bliskim Wschodzie i w Hong 
Kongu.

3. Wsparcie Grupy LUX MED w inwestycji w Swissmed Centrum Zdrowia (największe wielospecjalistyczne prywatne 
centrum zdrowia na Pomorzu).

4. Wsparcie Grupy LUX MED w transakcji nabycia kliniki urologicznej HIFU CLINIC (europejski lider w zakresie 
nowoczesnej diagnostyki raka prostaty).

5. Wparcie BetaMed S.A. (największej firmy medycznej w Polsce świadcząca usługi opieki długoterminowej i wentylacji 
mechanicznej) w transakcji sprzedaży na rzecz grupy Air Liquide Healthcare – globalnego lidera domowej opieki 
medycznej.

6. Wsparcie Betacom S.,A. w transakcji sprzedaży wszystkich udziałów spółki Edventure Research Lab sp. z o.o. 
posiadanych przez Betacom S.A.

7. Doradztwo na rzecz PFR Life Sciences sp. z o.o. w inwestycji w Proteon Pharmaceuticals S.A., spółki tworzącej 
rozwiązania w dziedzinie zdrowia zwierząt.



TRANSAKCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

Kolejny rok z rzędu sektor private equity / VC pozostaje podstawowym obszarem 
praktyki i specjalizacji Kancelarii GESSEL. W 2021 roku prawnicy z Kancelarii GESSEL 
kompleksowo doradzali przy licznych transakcjach, utrzymując pozycję jednego  
z czołowych doradców prawnych w tym sektorze. 

„Kancelaria GESSEL od lat doradza funduszom private equity / VC i jest to jedna z naszych 
wiodących specjalizacji. Szczególnym wyróżnieniem jest dla nas możliwość towarzyszenia 
funduszom w trakcie całej inwestycji, tj. od etapu rozmów o wstępnych założeniach 
transakcji, podpisanie dokumentacji transakcyjnej, wsparcie na etapie potransakcyjnym, 
doradztwo przy programach motywacyjnych, aż do zakończenia inwestycji. Długoletnie 
doświadczenie sprawia, że jesteśmy w stanie sprostać wysokim oczekiwaniom naszych 
Klientów, co znajduje potwierdzenie, w tym, że Kancelaria GESSEL drugi rok  
z rzędu została Doradcą Prawnym Roku w konkursie Nagrody PSIK.”

Marcin Macieszczak, Partner zarządzający, Kancelaria GESSEL

https://gessel.pl/news/kancelaria-gessel-doradca-prawnym-roku-nagrody-psik-2020/


W 2021 roku Kancelaria GESSEL zrealizowała między innymi następujące transakcje w sektorze private equity / VC:

1. Inwestycja Resource Partners w spółkę Buglo, wiodącego producenta placów  zabaw oraz sprzętu do ćwiczeń na 
zewnątrz. 

2. Sprzedaż około 36% udziałów Modular System Sp. z o.o. (największego polskiego producenta kontenerów 
użytkowych i systemów modułowych) na rzecz funduszu Enterprise Investors.

3. Wsparcie funduszu Avallon w transakcji sprzedaży większościowego pakietu udziałów w spółce MPS International 
(producent kontraktowy kosmetyków white label).

4. Inwestycja w grupę Inplus-Cenatorium przez fundusz Accession Capital Partners oraz dostarczenie finansowania 
dłużnego, które umożliwi rozwinięcie obecnie proponowanych przez grupę usług analitycznych – oferując bankom 
pomoc w bieżącej wycenie nieruchomości oraz inwestorom realizującym projekty infrastrukturalne (dzięki 
zaawansowanym bazach danych m.in. cen transakcyjnych oraz geoprzestrzennych).

5. Pozyskanie inwestora dla VirtusLab, amerykańskiego funduszu private equity Aquiline Capital Partners.

6. Inwestycja DialCom24 (obecnie DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna) w spółkę Booste S.A., w zakresie udzielenia 
finansowania.

7. Doradztwo prawne spółce SunRoof Technology sp. z o.o. (lidera sprzedaży dachówek fotowoltaicznych m.in.  
w Szwecji, Polsce i Niemczech) w kolejnych rundach finansowania od polskich i zagranicznych funduszy VC, którym 
przewodził fundusz Inovo Venture Capital.

8. Sprzedaż większościowego pakietu w spółce EBS (firma technologiczna z własnym zakładem produkcyjnym w Ełku, 
działająca głównie w branży systemów zabezpieczeń) posiadanego przez Fundusz Avallon.



SEKTOR CROSS-BORDER 

Dzięki ścisłej współpracy z największymi kancelariami zagranicznymi i międzynarodowymi zapewniamy 
naszym klientom dostęp do specjalistycznej wiedzy w każdej istotnej dla nich  jurysdykcji, co umożliwia  nam 
realizację projektów wykraczających poza Polskę. Pozwala to też być na bieżąco z najnowszymi trendami  
i korzystać z globalnego know-how rynku M&A. Choć pracujemy głównie w językach polskim i angielskim, to 
jedną z naszych specjalności jest obsługa klientów niemieckojęzycznych (czym zajmuje się nasz zespół German 
Desk, kierowany przez Christiana Schmidta, partnera, adwokata niemieckiego).

„Możemy śmiało powiedzieć, że doradzaliśmy naszym klientom niemal w całej Europie i nie tylko… W 2021 roku doradzaliśmy 
w akwizycjach za granicą (m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Czechach i na Słowacji), wspieraliśmy też inwestorów 
zagranicznych w Polsce (m.in. z Finlandii, Niemiec, Francji, Luksemburga, Egiptu czy Chin). Bardzo cieszy nas zwłaszcza 
możliwość wsparcia polskich przedsiębiorców w ich ekspansji zagranicznej. Wiele lat doświadczenia i sieć współpracujących  
z nami kancelarii zagranicznych pozwala nam zapewniać obsługę prawną inwestycji zagranicznych na najwyższym poziomie”

Maciej Kożuchowski, Partner, Kancelaria GESSEL



W 2021 Kancelaria GESSEL aktywnie wspierała Klientów przy transakcjach cross-border, w tym na rynku akwizycji 
transgranicznych, doradzając Klientom w dziesięciu transakcjach z tego sektora. 

Portfolio Kancelarii GESSEL w sektorze cross-border przedstawia się następująco:

1. Wsparcie fińskiej spółki publicznej Etteplan Oyj (dostarczającej usługi inżynieryjne, systemy wbudowane, usługi  
z zakresu Internetu Rzeczy, ang. IoT) w transakcji nabycia 100% akcji spółki software’owej Skyrise.Tech (specjalizującej 
się w tworzeniu oprogramowania).

2. Wsparcie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w transakcji nabycia pakietu mniejszościowego w dwóch 
spółkach prowadzących banki komórek macierzystych w Czechach (Rodinná banka perinatálních a mesenchymálních 
buněk s.r.o. z siedzibą w Ostrawie)  i na Słowacji (Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek s.r.o.  
z siedzibą w Bratysławie).

3. Wsparcie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. przy nabyciu większościowego pakietu udziałów brytyjskiej 
firmy Smart Cells Holdings Limited, działającej na rynku banków krwi pępowinowej w Wielkiej Brytanii, na Bliskim 
Wschodzie i w Hong Kongu.

4. Wsparcie Anwim S.A. w transakcji nabycia 90% udziałów The Fuel Company Holding BV (holenderski operator kart 
flotowych) oraz jej spółek zależnych działających w Holandii, Belgii i Portugalii. 

5. Wsparcie luksemburskiego funduszu Accession Capital Partners w inwestycji w grupę Inplus-Cenatorium oraz 
dostarczenie finansowania dłużnego, które umożliwi rozwinięcie obecnie proponowanych przez grupę usług – 
oferując bankom pomoc w bieżącej wycenie nieruchomości oraz inwestorom realizującym projekty infrastrukturalne 
(baza danych geoprzestrzennych).

6. Wparcie BetaMed S.A. (największej firmy medycznej w Polsce świadcząca usługi opieki długoterminowej i wentylacji 
mechanicznej) w transakcji sprzedaży na rzecz grupy Air Liquide Healthcare – globalnego lidera domowej opieki 
medycznej.

7. Wsparcie egipskiej spółki Raya Holding for Financial Investments S.A.E (która wswoim portfolio ma klientów z Egiptu, 
Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Polski i Nigerii) w transakcji nabycia pakietu akcji spółki 
publicznej Makarony Polskie S.A. (jeden z największych i najdynamiczniej rozwijających się producentów makaronów 
w Polsce).

8. Doradztwo prawne na rzecz polskiej firmy programistycznej i konsultingowej, działającej również w Wielkiej Brytanii  
i Niemczech, VirtusLab w transakcji pozyskania inwestora, którym został amerykański fundusz private equity Aquiline 
Capital Partners.

9. Doradztwo prawne na rzecz akcjonariuszy Małkowski Martech S.A. przy sprzedaży na rzecz szwedzkiej spółki 
ASSA ABLOY.

10. Wsparcie spółki 1C Entertainment S.A. oraz jej akcjonariuszy mniejszościowych przy transakcji sprzedaży akcji spółki 
na rzecz podmiotu wchodzącego w skład globalnej korporacji Tencent.





NASZ 
ZESPÓŁ M&A



RYNEK DOCENIA NASZ ZESPÓŁ

Kwalifikacje, pozycja i renoma Kancelarii GESSEL oraz jej prawników w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz  
Private Equity od lat znajduje potwierdzenie w najbardziej prestiżowych rankingach prawniczych, tak w Polsce  
(Rzeczpospolita), jak i za granicą (m.in. Legal 500, Chambers Global, oraz Chambers Europe, IFLR 1000). 

Indywidualne rekomendacje w obszarze fuzji i przejęć otrzymali:
	 Marcin Macieszczak (Chambers Global, Chambers Europe, Legal500, IFLR1000
 Małgorzata Badowska (Chambers Global, Chambers Europe, Legal500)
 Maciej Kożuchowski (Chambers Global, Chambers Europe, Legal500)
 Michał Bochowicz (Legal500)
 Karol Sokół (Legal500, IFLR1000)
 Krzysztof Jasiński (Legal500)
 dr Bartłomiej Woźniak (Legal500)

Indywidualne rekomendacje w obszarze private equity otrzymali:
 Marcin Macieszczak (Chambers Global, Chambers Europe, Legal500, IFLR1000)
 Małgorzata Badowska (Legal500, IFLR1000)
 Maciej Kożuchowski (Legal500)
 Michał Bochowicz (Legal500)
 Karol Sokół (Legal500)

Ponadto Małgorzata Badowska otrzymała rekomendację w dziedzinie bankowości w rankingu IFLR1000. 



PUBLIKACJE

W czerwcu, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się 
publikacja „Prosta spółka akcyjna. Komentarz ze wzorami” pod 
redakcją Marcina Macieszczaka, Macieja Kożuchowskiego  
i dr. Bartłomieja Woźniaka. Komentarz ukazał się nakładem wydawnictwa 
Wolters Kluwer Polska. Autorzy – przede wszystkim praktykujący 
doradcy transakcyjni – korzystając ze swojego bogatego doświadczenia  
w obsłudze podmiotów gospodarczych, przybliżyli problematykę nowej 
spółki kapitałowej, wprowadzonej do polskiego porządku prawnego z dniem  
1 lipca 2021 r., w szczególności na gruncie znanych już problemów z bieżącym 
funkcjonowaniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

W komentarzu kompleksowo omówiono sposób zawiązania spółki,  
kompetencje jej organów oraz czynności niezbędne w jej codziennym 
funkcjonowaniu – zarówno te inkorporowane w modelu dualistycznym, 
jak i w będącym nowością w polskim systemie prawnym modelu 
monistycznym (unitarnym). Analizę poszczególnych regulacji prawnych 
uzupełnia zbiór wzorcowych dokumentów i pism mogących mieć 
zastosowanie w funkcjonowaniu prostej spółki akcyjnej. Wzory pism 
zawarte w publikacji są dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze 
strony – po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. 
Wzory można modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb.

NAGRODY PSIK 2021

Kancelaria znalazła się także w gronie finalistów  
w kategorii Doradca Prawny Roku Venture Capital,  
a sprzedaż Grupy Akomex, w której doradzaliśmy funduszowi  
Highlander Partners była jednym z finalistów w kategorii Transakcja Roku!

Konkurs Nagrody PSIK ma na celu uhonorowanie zarządzających  
funduszami private equity/venture capital oraz firm doradczych, 
banków i kancelarii prawnych za ich osiągnięcia na polskim rynku  
private equity/venture capital oraz działalność społeczną.

https://gessel.pl/news/nasi-eksperci-wspolautorami-nowej-publikacji-pt-prosta-spolka-akcyjna-komentarz-ze-wzorami/
https://gessel.pl/news/nagrody-psik-2021/


Marcin Macieszczak
partner, radca prawny
m.macieszczak@gessel.pl

FUZJE I PRZEJĘCIA / PE&VC

„Marcin Macieszczak is a reputed practitioner with a clientele of domestic private equity funds for 
whom he acts on mid-market transactions. Clients appreciate him for his attentiveness, one calling 
him ’highly responsive’”.

Chambers Europe 2020

https://gessel.pl/zespol/marcin-macieszczak/


Małgorzata Badowska
partner, radca prawny
m.badowska@gessel.pl

BANKOWOŚĆ I FINANSE  
FUZJE I PRZEJĘCIA / PE&VC

„Małgorzata Badowska goes up in the rankings this year following strong client feedback 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

https://gessel.pl/zespol/malgorzata-badowska/


Maciej Kożuchowski
partner, radca prawny
m.kozuchowski@gessel.pl

FUZJE I PRZEJĘCIA / PE&VC

„Maciej Kożuchowski is valued by market commentators for his co-operative manner, one observing 
how he makes it ’easy to find common solutions and a common understanding’. He has been highly 
active of late for several financial services clients”.

Chambers Europe 2020

https://gessel.pl/zespol/maciej-kozuchowski/


Michał Bochowicz
partner, adwokat
m.bochowicz@gessel.pl

FUZJE I PRZEJĘCIA / PE&VC

https://gessel.pl/zespol/michal-bochowicz/


Karol Sokół
partner, adwokat
k.sokol@gessel.pl

FUZJE I PRZEJĘCIA / PE&VC

https://gessel.pl/zespol/karol-sokol/


Monika Żulińska 
managing associate, radca prawny 

m.zulinska@gessel.pl

Krzysztof Jasiński 
managing associate, radca prawny 

k.jasinski@gessel.pl

dr Bartłomiej Woźniak 
managing associate, adwokat 

b.wozniak@gessel.pl

Karolina Krzal-Kwiatkowska 
managing associate, adwokat 

k.krzal@gessel.pl

Michał Osowski 
managing associate, radca prawny 

m.osowski@gessel.pl

https://gessel.pl/zespol/monika-zulinska/
https://gessel.pl/zespol/krzysztof-jasinski/
https://gessel.pl/zespol/bartlomiej-wozniak/
https://gessel.pl/zespol/karolina-krzal/
https://gessel.pl/zespol/michal-osowski/


Julia Ząbkiewicz-Grzyb
starszy prawnik, adwokat

j.zabkiewicz@gessel.pl

Katarzyna Olszak 
starszy prawnik, radca prawny 

k.olszak@gessel.pl

Edyta Maciążek 
starszy prawnik, radca prawny 

e.maciazek@gessel.pl

Marcin Iwaniak 
starszy prawnik 

m.iwaniak@gessel.pl 

Majka Rucińska 
straszy prawnik

m.rucinska@gessel.pl

Małgorzata Wiśniewska 
starszy prawnik, radca prawny 

m.wiśniewska@gessel.pl

Klaudia Krawiec-Guz 
starszy prawnik, radca prawny 

k.krawiec@gessel.pl

https://gessel.pl/zespol/julia-zabkiewicz-grzyb/
https://gessel.pl/zespol/katarzyna-olszak/
https://gessel.pl/zespol/katarzyna-olszak/
https://gessel.pl/zespol/edyta-maciazek/
https://gessel.pl/zespol/marcin-iwaniak/
https://gessel.pl/zespol/marcin-iwaniak/
https://gessel.pl/zespol/majka-rucinska/
https://gessel.pl/zespol/malgorzata-wilczynska/
https://gessel.pl/zespol/klaudia-krawiec-guz/


Katarzyna Zarzycka 
prawnik

k.zarzycka@gessel.pl

Dominik Kaszuba 
prawnik 

d.kaszuba@gessel.pl

Magdalena Mirkowska 
prawnik 

m.mirkowska@gessel.pl

Rafał Smolik 
prawnik

r.smolik@gessel.pl

Karolina Sobóla 
prawnik

k.sobola@gessel.pl

Diana Strzałkowska 
prawnik  

d.strzalkowska@gessel.pl

Marcin Walczak 
prawnik  

m.walczak@gessel.pl

Edyta Mastalerek 
prawnik

e.mastalerek@gessel.pl

https://gessel.pl/zespol/magdalena-mirkowska/
https://gessel.pl/zespol/katarzyna-zarzycka/
https://gessel.pl/zespol/dominik-kaszuba/
https://gessel.pl/zespol/rafal-smolik/
https://gessel.pl/zespol/karolina-sobola/
https://gessel.pl/zespol/diana-strzalkowska/
https://gessel.pl/zespol/marcin-walczak/
https://gessel.pl/zespol/edyta-mastalerek/


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




