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zakres praktyki
prawnicy w warszawskim biurze: 16 (z łącznej liczby 304)
schoenherr w Polsce od: 2009
partner zarządzający (Warszawa):
Paweł Halwa, Katarzyna Terlecka

ul. Złota 59
00-120 Warszawa
+48 22 222 42 00
office.poland@schoenherr.eu

bankowość, finanse i rynki kapitałowe: Paweł Halwa
compliance & white collar crime: Michał Gruca
doradztwo korporacyjne, fuzje i przejęcia: Paweł Halwa, Katarzyna Terlecka
postępowania sporne: Michał Gruca
prawo pracy: Barbara Jóźwik
prawo UE i ochrony konkurencji: Michał Markowicz
prawo upadłościowe i naprawcze: Katarzyna Terlecka
prawo własności intelektualnej, technologii informacyjnych i life sciences: Paweł Halwa
private equity: Katarzyna Terlecka
nieruchomości: Agata Demuth
doradztwo regulacyjne: Katarzyna Terlecka

biura & przedstawicielstwa (country desks)

polska

Warszawskie biuro Schoenherr świadczy pełen zakres usług prawniczych ze szczególnym
uwzględnieniem usług z dziedziny fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, bankowości i finansów,
nieruchomości oraz prawa energetycznego. Zespół prawników doradza krajowym i zagranicznym
klientom w związku z inwestycjami prowadzonymi w Polsce oraz transakcjami transgranicznymi.
Posiadamy bogate doświadczenie w fuzjach i przejęciach, projektach joint venture, transakcjach
z udziałem funduszy private equity, prywatyzacjach, transakcjach na rynku kapitałowym, obrocie
nieruchomościami i ich zagospodarowywaniu, finansowaniu projektów M&A i projektów
nieruchomościowych oraz energii odnawialnej. Lista naszych klientów obejmuje międzynarodowe
i polskie grupy kapitałowe działające w różnych sektorach gospodarki, w tym banki, deweloperów,
fundusze inwestycyjne, fundusze private equity, spółki przemysłowe, produkcyjne i dystrybucyjne.

firma

nagrody
"regional legal adviser of the year" (private equity awards, london, 2013)
"emerging europe legal adviser of the year" (private equity awards, london, 2013)
"austrian law firm of the year" (the lawyer, london, 2012)
"financial services deal of the year" (m&a advisor, new york, 2012)

biura
austria
Tuchlauben 17
A-1010 Vienna
+43 1 534 37 0
office.austria@schoenherr.eu

belgium
Avenue de Cortenbergh 52
B-1000 Brussels
+32 2 743 40 40
office.belgium@schoenherr.eu

bulgaria
Alabin 56
BG-1000 Sofia
+359 2 933 10 70
office.bulgaria@schoenherr.eu

croatia
Ul. kneza Branimira 29
HR-10000 Zagreb
+385 1 457 64 92
office.croatia@schoenherr.eu

czech republic
nám. Republiky 1079/1a
CZ-110 00 Prague 1
+420 225 996 500
office.czechrepublic@schoenherr.eu

hungary
Buday László utca 12.
H-1024 Budapest
+36 1 345 87 78
office.hungary@schoenherr.eu

moldova
Str. Vlaicu-Parcalab no.63, office 9A
MD-2012 Chisinau
+373 22 240 300
office.moldova@schoenherr.eu

poland
ul. Złota 59
PL-00-120 Warsaw
+48 22 222 42 00
office.poland@schoenherr.eu

romania
Blvd. Dacia Nr. 30
RO-010413 Bucharest
+40 21 319 67 90
office.romania@schoenherr.eu

serbia
Francuska 27
SRB-11000 Belgrade
+381 11 320 26 00
office.serbia@schoenherr.eu

slovakia
Nám. 1. mája 18 (Park One)
SK-811 06 Bratislava
+421 2 571 007 01
office.slovakia@schoenherr.eu

slovenia
Tomšičeva 3
SI-1000 Ljubljana
+386 1 200 09 80
office.slovenia@schoenherr.eu

turkey
Mim Kemal Öke Caddesi
Kristal Apt. No. 17, Kat. 2-3
TK-34367, Harbiye, Istanbul
+90 212 230 17 00
office.turkey@schoenherr.eu

ukraine
44 Shota Rustaveli Street
UA-01033 Kyiv
+38 044 220 10 46
office.ukraine@schoenherr.eu

www.schoenherr.eu

fakty & liczby

Schoenherr jest wiodącą w Europie Środkowej firmą prawniczą o szerokim spektrum działalności.
Dzięki rozbudowanej sieci biur w regionie Europy Środkowej i Wschodniej jesteśmy w stanie
zaoferować klientom kompleksową obsługę prawną. Wielu naszych prawników jest
rekomendowanych w poszczególnych dziedzinach prawa. Oferujemy bogactwo talentów, języków
i kultur co sprawia, że nasi prawnicy są zarówno wszechstronni, jak również i elastyczni.
Schoenherr był jedną z pierwszych firm międzynarodowych, która rozpoczęła działalność w Europie
Środkowej i Wschodniej. Firma posiada bogate doświadczenie w doradzaniu klientom
we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego, zapewniając kompleksową obsługę prawną
w wymiarze międzynarodowym. Jakość, elastyczność, innowacyjność i profesjonalne podejście do
zarządzania projektami stanowią podstawy filozofii Schoenherr. Świadcząc usługi dla naszych
klientów koncentrujemy się na efektywnych rozwiązaniach. Poszczególne dziedziny prawa są
przedmiotem specjalizacji praktyk, w których skład wchodzą doświadczeni prawnicy z sieci naszych
biur. Wykorzystanie tego rodzaju zasobów, wiedzy i międzynarodowego doświadczenia pozwala
nam zaoferować naszym klientom najlepsze rozwiązania. Nasze praktyki świadczą usługi w
szerokim spektrum spraw i są dobrze przygotowane do przeprowadzania nawet najbardziej
skomplikowanych przedsięwzięć. Projekty międzynarodowe są obsługiwane za pomocą
scentralizowanej bądź zdecentralizowanej sieci kontaktów zgodnie z potrzebami klienta. Nasze
sukcesy zostały docenione poprzez przyznanie kancelarii Schoenherr licznych nagród.

