Fuzje i przejęcia
Kancelaria D.Dobkowski posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym
w zakresie nabywania, łączenia oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Naszymi Klientami
są wiodący inwestorzy zagraniczni i krajowi, z sektora prywatnego i publicznego.
Zespół M&A tworzą prawnicy z bogatym, wieloletnim
doświadczeniem zdobytym przy realizacji różnorodnych,
prestiżowych transakcji o charakterze lokalnym
i międzynarodowym. Do każdego projektu dedykowany
jest odrębny zespół prawników specjalizujących się
w dziedzinach prawa mających zastosowanie przy danej
transakcji. Dodatkowo ściśle współpracujemy z ekspertami
podatkowymi i rachunkowymi KPMG, co zapewnia naszym
Klientom wszechstronne i multidyscyplinarne wsparcie.
Nasze usługi prawne w zakresie M&A obejmują
najczęściej następujące obszary:
Przeglądy stanu prawnego przedsiębiorstw
(Due Diligence)
Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowaniu dla
inwestorów raportów typu due diligence, przeglądów
właścicielskich (w tym tzw. vendor’s due diligence)
oraz raportów na potrzeby konsolidacji / restrukturyzacji
przedsiębiorstw. Sporządzane przez nas analizy mają
na celu identyfikację potencjalnych ryzyk prawnych
przed podjęciem przez inwestorów strategicznych dla
nich decyzji biznesowych. Zakres analiz i stopień ich
szczegółowości jest każdorazowo uzgadniany z Klientem
i dostosowywany do jego potrzeb oraz specyfiki transakcji.
Ustalanie struktury planowanej transakcji oraz
optymalizacja jej kosztów
Uwzględniając stan prawny oraz status podatkowy
podmiotów zaangażowanych w danym procesie
opracowujemy optymalny model prawno-podatkowy
dla transakcji. Przyjęcie kompleksowych rozwiązań
zapewnia ścisła współpraca z ekspertami podatkowymi
i rachunkowymi KPMG.

oraz udzielamy Klientom wsparcia w procesie
negocjowania umów. Zapewniamy również kompleksową
obsługę zamknięcia transakcji oraz tzw. usługi
post-acquisition.
Zagadnienia pracownicze
W toku transakcji lub restrukturyzacji doradzamy Klientom
we wszelkich kwestiach pracowniczych oraz w sprawach
dotyczących związków zawodowych i porozumień
grupowych. Wspieramy również inwestorów w kwestiach
związanych z istniejącymi lub planowanymi systemami
wynagradzania kadry zarządzającej.
Finansowanie i refinansowanie transakcji
Udzielamy kompleksowego wsparcia prawnego wobec
instytucji finansujących lub refinansujących daną
transakcję. Usługi Kancelarii obejmują w szczególności
doradztwo związane z obsługą procesów pozyskiwania
finansowania projektów (project finance). Nasi prawnicy
posiadają bogate doświadczenie w przygotowywaniu
oraz analizie dokumentacji finansowania, ustanawianiu
zabezpieczeń finansowania, jak również doradztwa
w zakresie wnoszenia wymaganego wkładu własnego.
Post-transakcyjne zagadnienia prawne
Udzielamy naszym Klientom kompleksowej pomocy
prawnej przy wszelkich kwestiach powstałych w wyniku
przejmowania lub łączenia przedsiębiorstw. Powyższe
dotyczy konsolidacji, ujednolicenia i integracji w szeroko
rozumianej sferze korporacyjnej, zagadnień pracowniczych
oraz kontraktowych.

Obsługa prawna transakcji
Kancelaria świadczy pełną obsługę prawną transakcji
wszystkich typów tj., takich których przedmiotem
są udziały / akcje, przedsiębiorstwa lub ich składniki.
W ramach pomocy prawnej przygotowujemy projekty
stosownych umów, gromadzimy wymaganą dokumentację
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Mergers and Acquisitions
The Law Firm of D.Dobkowski sp. k. has long experience in the provision of legal advisory
services on acquisitions and mergers of companies and their restructuring. Our Clients are
prominent domestic and foreign investors from both private and public sector.

The M&A team is composed of lawyers, who have
successfully handled both domestic and international
high-status transactions over many years. Each project
is handled by a group of lawyers, set specifically for
that purpose, who specialize in applicable branches of
law. In addition, we strictly cooperate with KPMG tax
and accounting experts, which enables us to provide
our Clients with comprehensive and multidisciplinary
assistance.
In the M&A area we render comprehensive legal services
comprising most often the following:
Due Diligence
We have considerable experience in carrying out due
diligence analyses and owner’s reviews (including the
so-called vendor’s due diligence), as well as drawing up
reports for the purposes of the enterprises’ consolidation
/ restructuring. Analyses we prepare are aimed at
identifying potential legal risks before the investor makes
its strategic business decisions. The scope of analyses
and the level of their detail is each time agreed with the
Client and adjusted to the Client’s needs and specificity
of the transaction.
Determining the projected transaction structure and
optimization of its costs
Taking into account both legal and tax status of the
entities engaged in a certain project, we develop an
optimum legal and tax transaction model. Thanks to our
cooperation with KPMG tax and accounting experts we
ensure a comprehensive approach to the above issues.
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Legal assistance in the transaction
The Law Firm provides complete legal assistance in the
transactions of all types, i.e., performed on shares and / or
businesses or on assets. As part of our legal assistance,
we draft relevant agreements, gather the required
documentation and support our Clients in the negotiation
process. We also provide comprehensive services with
reference to the transaction closing and the so-called
post-acquisition services.
Employee-related issues
In the course of the transaction or restructuring, we advise
our Clients on all employee-related matters as well as issues
pertaining to trade unions and collective labour agreements.
Our support covers also existing or planned management
remunerating systems.
Transaction financing and refinancing
We offer complex legal support to institutions that finance
or refinance transactions. Our services in that respect
cover in particular project finance advice. Our lawyers have
broad experience in drafting and reviewing finance-related
documentation, and providing advice on the required equity
contribution.
Post-transaction legal issues
We offer our Clients comprehensive legal assistance as
regards any and all issues arising as a result of takeovers or
mergers of businesses. The above refers to consolidation,
standardization and integration of employment or contract
issues within the broadly defined corporate area.
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