Poznaj nas

NASZA HISTORIA
act BSWW legal & tax od blisko 20 lat buduje buduje swoją reputację wśród
polskich i zagranicznych Klientów, prowadząc bieżącą obsługę podmiotów
gospodarczych oraz doradzając przy prestiżowych transakcjach i złożonych
postępowaniach sądowych.
Zapewniamy swoim Klientom działającym w różnych branżach kompleksowe
doradztwo prawne i dogłębną wiedzę w szerokim spektrum dziedzin prawa.
Jesteśmy jednym z członków założycieli act legal – europejskiej sieci kancelarii
prawnych działających w 9 krajach.
To blisko 400 prawników, doradców podatkowych i ekspertów biznesowych,
wspieranych przez wykwalifikowanych pracowników zaplecza administracyjnego.
Pracujemy w języku polskim, angielskim, włoskim, niemieckim i rosyjskim. Mamy
najbardziej rozwinięty wśród krajowych kancelarii Italian Desk, obsługujący Klientów
z Włoch lub powiązanych z kapitałem włoskim.
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NASZE SPECJALIZACJE
Nieruchomości
Rynki kapitałowe
Fuzje i przejęcia
Italian desk
Obligacje
Finansowanie inwestycji
Spory sądowe i arbitraż
IT, TMT
Prawo spółek
Procesy inwestycyjne, infrastrukturalne energetyczne i petrochemiczne
Prawo własności intelektualnej
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Zamówienia publiczne
Postępowania antymonopolowe i z zakresu kontroli koncentracji
Prawo lotnicze i statków powietrznych
Prawo farmaceutyczne i żywieniowe
Obsługa prawna luksusowych jachtów i łodzi
White-collar crime
Crowdfunding

Szybka ścieżka
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NASZE DOŚWIADCZENIE
Rynki kapitałowe:
Świadczymy usługi związane z obsługą rynków kapitałowych,
w szczególności na rzecz funduszy private equity oraz venture capital.
Uczestniczymy
i
doradzamywe
wszystkich
typach
transakcji,
w tym m.in. w transakcjach pozyskania kapitału oraz wykupach.
Doradzaliśmy przedsiębiorcom we wszystkich fazach ich rozwoju – od startupów po duże spółki publiczne. Doradzamy przy transakcjach wyjścia
funduszy z inwestycji – zarówno poprzez sprzedaż inwestorowi branżowemu
czy finansowemu, jak i poprzez debiut giełdowy spółki na rynku
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.
Posiadamy doświadczenie niezbędne w transakcjach związanych z emisją
papierów wartościowych, wprowadzaniem ich do obrotu na rynku
regulowanym oraz w transakcjach związanych z obrotem tymi papierami.
Doradzamy przy emisji i obrocie instrumentami finansowymi oraz emisji
i obrocie krótkoterminowymi papierami dłużnymi. Uczestniczyliśmy
w szeregu znaczących operacji na krajowym rynku kapitałowym, związanych
z wprowadzaniem na giełdę polskich przedsiębiorstw, nabywaniem
notowanych na giełdzie spółek, publicznymi ofertami nabycia, czy też
wycofywaniem akcji z obrotu zorganizowanego.

Poznaj nas

NASZE DOŚWIADCZENIE
Rynki kapitałowe c.d:
Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze prawnej towarzystw funduszy
inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów (uczestników)
funduszy.
Zajmujemy się również przeprowadzaniem audytów prawnych towarzystw
i funduszy oraz reprezentowaniem tych podmiotów w postępowaniach
przygotowawczych, sądowych i administracyjnych.

Szybka ścieżka
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NASZE DOŚWIADCZENIE
Crowdfunding:
Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie usług finansowania
społecznościowego,
zarówno
w
procesie
tworzenia,
jak i działalności platform crowdfundingowych, w tym dostosowywania
do nowo obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług finansowania
społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych (Rozporządzenie
ECSP) i wytycznych KNF, jak również w zakresie emisji przeprowadzanych
w ramach finansowania społecznościowego.
Doradzamy w zakresie:
opracowywania treści dokumentów niezbędnych do funkcjonowania
platform crowdfundingowych, a także ich dostosowania do nowych
regulacji prawnych;
bieżącej współpracy w zakresie dostosowania działalności platform
do obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowego
funkcjonowania usług świadczonych przez platformę crowdfundingową;
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NASZE DOŚWIADCZENIE
Crowdfunding: Doradzamy w zakresie c.d:
przygotowywania kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia
wniosku o udzielenie zezwolenia na powadzenie działalności jako
dostawca usług finansowania społecznościowego;
opracowywania lub dostosowywania wzorów dokumentów emisyjnych
do obowiązujących regulacji prawnych, w tym Rozporządzenia ECSP;
wsparcia przy obsłudze inwestycji po uruchomieniu platformy
crowdfundingowej;
prawnej obsługi postępowań przed KNF oraz doradztwie w przypadku
kontroli organu nadzoru.

Szybka ścieżka
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KONTAKT

Piotr Wojnar
Adwokat/Partner Zarządzający
+48 602 660 610
piotr.wojnar@actlegal-bsww.com
Specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego, ze szczególnym
uwzględnieniem obsługi korporacyjnej spółek, w tym w szczególności spółek
publicznych. Posiada także bogatą praktykę sądową w sprawach
gospodarczych, zarówno cywilnych, administracyjnych, jak i karnych.
Doradzał m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji (m.in. COMP
S.A., Bank BPS S.A.) Przeprowadzał transakcje fuzji i przejęć spółek
notowanych na giełdzie papierów wartościowych (m. in. Novitus S.A., ZUK,
Elzab S.A.). Uczestniczył w tworzeniu i obsłudze domów maklerskichi
funduszy inwestycyjnych (m.in. TMS S.A., Analizy Online Asset
Management S.A., IFM S.A., Opera TFI S.A.).
Piotr Wojnar był członkiem licznych Rad Nadzorczych.
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KONTAKT
Piotr był rekomendowany w dziedzinie rynków kapitałowych, prawa
handlowego, prawa spółek oraz fuzji i przejęć, a także prawa karnego
gospodarczego przez The Legal 500 EMEA 2021 – jeden z najbardziej
uznanych międzynarodowych rankingów prawniczych.
Współkierowaną przez Piotra praktykę prawa karnego gospodarczego The
Legal 500 EMEA plasuje w czołówce polskich kancelarii doradzających w tym
zakresie.
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KONTAKT

Łukasz Świątek
Adwokat / Starszy prawnik
+48 504 763 762
lukasz.swiatek@actlegal-bsww.com
Łukasz zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku kapitałowego,
w szczególności w ramach wspierania klientów korporacyjnych przy
przeprowadzaniu IPO/SPO, wezwań, nabywaniu znacznych pakietów akcji,
public M&A oraz delistingów, jak również specjalizuje się w zagadnieniach
związanych z prowadzeniem działalności przez dostawców usług
finansowania
społecznościowego
oraz
zagadnieniach
dotyczących
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.
Jego praktyka obejmuje także doradztwo korporacyjne dla spółek
notowanych na rynku głównym GPW oraz New Connect, w szczególności
przy
wykonywaniu
obowiązków
informacyjnych,
komunikacji
z akcjonariuszami i organami nadzoru, przeprowadzaniu walnych
zgromadzeń oraz realizacji programów motywacyjnych.
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KONTAKT
Łukasz jest również współautorem wielu komentarzy dotyczących ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
jak i autorem komentarza do rozdziału V ustawy – środki bezpieczeństwa
finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych.
Łukasz sprawuje również funkcję członka w Radach Nadzorczych firmy
inwestycyjnej – domu maklerskiego oraz spółki publicznej.

