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KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE DLA BIZNESU

ARKANA

TO PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNE DLA FIRM

ARKANA oznacza tajniki kunsztu mistrzów
danej dziedziny wiedzy. Stąd nazwa naszej
Kancelarii. Nasze doświadczenie i wiedza
specjalistyczna w dziedzinie usług prawnych dla biznesu przekłada się na zadowolenie współpracujących z nami firm.
Joanna i Paweł Buszkiewicz,
Kancelaria Prawna ARKANA

ARKANA to Kancelaria Prawna o specjalistycznej i rzetelnej wiedzy prawnej. Doświadczenie
i szeroki wachlarz proponowanych rozwiązań
sprawia, że usługi prawne oferowane przez
Kancelarię ARKANA obejmują doradztwo bieżące, jak i też pełną obsługę prawną firm,
która umożliwia realizację zaplanowanych
celów.
Kancelaria Prawna ARKANA proponuje
zarówno polskim, jak i zagranicznym przedsiębiorcom najkorzystniejsze dla ich biznesu
kompleksowe rozwiązania prawne.

KANCELARIA
Kompleksowe zarządzanie i rozwijanie biznesu
stanowi dla każdego zarządzającego duże
wyzwanie.
Rozumiemy
trudne
sytuacje
spotykające współczesnych przedsiębiorców.
Cenimy ich czas i zaangażowanie w budowanie
nowoczesnej, polskiej gospodarki.
Dlatego w Kancelarii ARKANA pracują eksperci
z różnych dziedzin prawa gwarantujący
przedsiębiorcom wsparcie biznesowo-prawne.
Prawnicy Kancelarii zapewniają pomoc prawną
zarówno na etapie zakładania spółek, w bieżącej
obsłudze firm, ich późniejszych przekształceniach,
przeprowadzaniu programów naprawczych, jak i
likwidacji lub przeprowadzeniu postępowań
upadłościowych.
ARKANA specjalizuje się w prowadzeniu spraw
związanych z działalnością prawno-biznesową
firm i przedsiębiorców.

Zapewniamy ciągły rozwój interesów firmy,
pomagamy zarządom spółek minimalizując ich
odpowiedzialność osobistą oraz doradzamy
najkorzystniejsze rozwiązania, aby zwiększać
i zabezpieczać majątek każdej firmy.
Świadczymy usługi polegające na stałej i doraźnej
pomocy prawnej w obrębie zagadnień związanych
z funkcjonowaniem zarówno małych firm, jak
i dużych spółek, m.in. poprzez:
 tworzenie i opiniowanie umów,
 negocjacje,
 postępowanie polubowne,
 spory sądowe,
 przekształcenia firm,
 bieżące doradztwo prawne,
 windykację wierzytelności.

ZAKRES USŁUG
Jeżeli jesteś:
 prezesem spółki planującym fuzję lub
przejęcie innej firmy,
 deweloperem
potrzebującym
pomocy
prawnej do uzyskania wszelkich pozwoleń
umożliwiających wybudowanie obiektu,
 wierzycielem, który bezskutecznie oczekuje
na spłatę długu przez kontrahenta,
 inwestorem, który chce ocenić ryzyko
zawieranych umów przy przeprowadzanych
transakcjach finansowych,
 kontrahentem z zagranicy poszukującym
zastępstwa procesowego przed sądami
powszechnymi i administracyjnymi,
 przedstawicielem firmy potrzebującej analizy
umowy handlowej,
 pracodawcą
zatrudniającym
zespół
pracowników,
 właścicielem
firmy planującym
przeprowadzenie procesów naprawczych w firmie,
 biznesmenem prowadzącym działalność
w internecie,
 przedstawicielem organizacji lub firmy,
której prawa autorskie lub znaki towarowe
zostały naruszone,
 aniołem biznesu potrzebującym przygotowania bezpiecznej umowy inwestycyjnej
przy zaangażowaniu w projekt wysokiego
ryzyka,

zwróć się do Kancelarii Prawnej ARKANA, a zaproponujemy rozwiązanie dostosowane do
potrzeb i obecnej sytuacji prawnej Twojej firmy.
Przygotujemy
indywidualne
rozwiązanie
prawne dla Twojego biznesu.
Przeprowadzamy wnikliwe analizy i opracowania
sytuacji prawnej spółek, opiniujemy umowy,
opracowujemy wszelkie dokumenty związane
m.in. z prawem pracy czy prawem
gospodarczym. Reprezentujemy klienta w sądzie,
udzielamy także rekomendacji w zakresie zawieranych umów.
Wszystkie podjęte działania realizujemy w porozumieniu z klientem i w imię dobra
prowadzonych przez firmę interesów. Na
każdym etapie współpracy przybliżamy wszystkie
aspekty prawne danej sprawy, dzięki czemu
klienci dysponują pełną wiedzą odnośnie
prowadzonych postępowań oraz wszelkiego
ryzyka prawnego związanego z działalnością ich
firm.

PRZEKSZTAŁCENIA
PRZEDSIĘBIORSTW
Rozumiemy potrzeby i codzienne zmagania
przedsiębiorców, którym zależy na budowaniu
stabilnego biznesu. My również każdego dnia
stawiamy czoła nowym wyzwaniom i skomplikowanym przepisom prawnym.
To nasza pasja i praca, w której doskonale się
spełniamy. Realizujemy ją nie tylko z pełnym
zaangażowaniem, ale przede wszystkim
niezwykle skrupulatnie i efektywnie.
Pomagamy firmom korzystnie reagować na
zmieniające się otoczenie biznesowe.
Dlatego podejmujemy się skomplikowanych
i
stanowiących
wyzwanie
zagadnień.
Z powodzeniem realizujemy sprawy dotyczące
m. in. przekształceń spółek, przeprowadzenia
programów naprawczych, likwidacji spółek lub
przeprowadzenia postępowań upadłościowych.
Oferujemy pomoc na każdym etapie przekształcenia przedsiębiorstwa. Dzięki udzielanemu przez ARKANĘ wsparciu możliwe staje się
przetrwanie najcięższego dla firmy okresu
poprzez sprawne wdrożenie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych.

Działania związane z przekształceniami
przedsiębiorstw w szczególności opierają się
na:
 przeprowadzaniu audytu prawnego (due
diligence) przejmowanej spółki,
 przygotowywaniu wszelkich umów, dokumentów towarzyszącym przekształceniom,
 opracowywaniu wniosków o otwarcie odpowiednich postępowań sądowych i administracyjnych,
 zabezpieczeniu interesów i majątku wspólników i zarządu spółek,
 zabezpieczeniu działalności w okresie wdrażania programów naprawczych i restrukturyzacyjnych,
 przygotowywaniu wniosków o upadłość
i przeprowadzaniu postępowań upadłościowych,
 negocjacjach z wierzycielami w sprawie
ustalenia form spłaty zadłużenia.

KLIENCI
Wszechstronna wiedza, jaką dysponujemy,
doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw
oraz pozycja eksperta w dziedzinie prawa
spowodowały, że Kancelarii Prawnej ARKANA
swoje interesy powierzyli przedstawiciele wielu
sektorów rynku.
ARKANA
reprezentuje
zarówno
młode,
dynamicznie rozwijające się firmy, jak i marki
o wieloletniej, ugruntowanej pozycji.
Nasza Kancelaria wspiera w relacjach prawnobiznesowych firmy należące m. in. do branży
kosmetycznej, motoryzacyjnej, spożywczej,
meblarskiej, transportowej, a także reprezentantów przemysłu drzewnego.
O efektach prowadzonych przez ARKANĘ działań
świadczy szerokie grono zadowolonych Klientów.
Więcej informacji:
www.arkana-lex.eu/ referencje.html

WSPÓŁPRACA
Z MEDIAMI
Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią
praktyką. Wciąż znajdujemy nowe, niewyczerpane zasoby tematów i aspektów prawnych,
o których powinni usłyszeć polscy i zagraniczni
przedsiębiorcy. Poprzez liczne publikacje
tłumaczymy zawiłe zagadnienia prawne i
skomplikowane kazusy.
W przystępny sposób doradzamy i rozwiązujemy
zagadnienia prawne z obszaru:
 kontraktów handlowych,
 finansowania przedsiębiorstw,
 restrukturyzacji i upadłości,
 własności intelektualnej,
 ochrony konsumentów,
 ochrony konkurencji,
 pracy i zatrudnienia,
 budownictwa,
 nieruchomości,
 e-biznesu,
 sporów sądowych i arbitrażowych,
 windykacji należności.

Współpraca z mediami gwarantuje czytelnikom
tytułów prasowych i internetowych bieżący,
nieskrępowany dostęp do wnikliwych porad
i analiz prawnych.
Eksperci prawni z ARKANY chętnie udzielą
odpowiedzi na wybrane pytania oraz doradzą
czytelnikom w kwestiach prawnych.
Zapraszamy do współpracy!
Kontakt dla mediów:
Paweł Buszkiewicz
pbuszkiewicz@arkana-lex.eu
tel. 502-527-003

NASZĄ SIŁĄ JEST ZESPÓŁ NIEZAWODNYCH EKSPERTÓW
Z RÓŻNYCH DZIEDZIN PRAWA

www.arkana-lex.eu

ARKANA – Centrala w Gdyni

ul. Abrahama 70/4,
81-393 Gdynia
Tel. +48 58 573 16 04, +48 502 527 003
Fax. +48 58 741 54 01
E-mail: kancelaria@arkana-lex.eu

ARKANA – Filia w Suwałkach
ul. Wierusza-Kowalskiego 10b/11,
16-400 Suwałki
Tel. +48 502 527 015
Fax. +48 87 735 31 10
E-mail: suwalki@arkana-lex.eu

