
POLSKA
Warszawskie biuro Gide powstało w 1991 roku jako jedna z pierwszych 
międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce. Obecnie zatrudnia 
około 45 prawników i doradców podatkowych obsługujących zarówno 
transakcje międzynarodowe jak i doradzających spółkom lokalnym. 
Na co dzień polscy prawnicy współpracują z ekspertami z 11 biur Gide 
na całym świecie.

Do klientów warszawskiego biura Gide należą między innymi instytucje fi nansowe, 
banki, fi rmy ubezpieczeniowe, inwestorzy, deweloperzy, spółki Skarbu Państwa oraz 
ministerstwa. Kancelaria obsługuje wiodące spółki działające na polskim rynku, takie 
jak Auchan, B&B Hotels, Bank Pekao, Bank PKO BP, Bank Zachodni WBK, Bonduelle, 
Enterprise Investors, GDDKiA, Grupa Azoty, ING Bank Śląski, KGHM Polska Miedź, 
Leonardo Group (wcześniej Finmeccanica Group), L’Oréal, Louis Vuitton Moët Hennessy,  
mBank, PGNiG, PKN Orlen, Unibail-Rodamco oraz Yareal Polska.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa gospodarczego. 
Do najważniejszych dziedzin prawa, w których specjalizują się nasi prawnicy należą:

 ● Fuzje i przejęcia, prawo spółek oraz private equity
 ● Bankowość i fi nanse
 ● Rynki kapitałowe
 ● Prawo energetyczne, projekty infrastrukturalne i prawo publiczne
 ● Prawo nieruchomości
 ● Rozwiązywanie sporów sądowych i arbitraż
 ● Restrukturyzacje i prawo upadłościowe
 ● Doradztwo podatkowe
 ● Prawo własności intelektualnej
 ● Prawo pracy
 ● Prawo konkurencji

Specjalizacja
Fuzje i przejęcia, prawo spółek oraz private equity 
Przez ostatnich 25 lat warszawskie biuro Gide było zaangażowane w wiele transakcji, 
w tym: transakcje sprzedaży/kupna udziałów i aktywów na rynku prywatnym, zarówno 
krajowym jak i międzynarodowym, przetargi publiczne oraz wprowadzanie spółek na 
giełdę (IPO), transakcje typu private equity i LBO, prywatyzacje, fuzje i podziały (spin-
o� ) oraz transakcje transgraniczne.

Bankowość i fi nanse 
Zespół Bankowości i Finansów posiada wyjątkowe doświadczenie w złożonych 
międzynarodowych projektach fi nansowania. Gide reprezentuje polskie i międzynarodowe 
banki, korporacje i instytucje fi nansowe, jako kredytodawców, kredytobiorców, emitentów, 
gwarantów, aranżerów i inwestorów instytucjonalnych w rozlicznych transakcjach typu 
structured fi nance, LBO i private equity oraz transakcjach z zastosowaniem fi nansowania 
mezzanine.

Rynki kapitałowe 
Prawnicy Departamentu Rynków Kapitałowych posiadają szerokie doświadczenie w 
zakresie obsługi prawnej znaczących pierwszych i wtórnych ofert publicznych akcji 
oraz emisji obligacji, także w ramach programów emisji. Ponadto doradzamy m.in. 
przy ofertach akcji w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu, w związku z 
wprowadzaniem akcji spółek zagranicznych do obrotu na rynku regulowanym (dual-
listing) oraz w zakresie bieżącej obsługi prawnej spółek notowanych na GPW.
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Energetyka, infrastruktura i prawo publiczne
Gide świadczy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa prawnego w dziedzinach 
związanych z sektorem energetycznym. Kancelaria regularnie doradza w zakresie 
prywatyzacji i przejęć, w kwestiach regulacyjnych oraz dotyczących obrotu gazem, 
energią i towarami, przy projektach inwestycji infrastrukturalnych (autostrady, rurociągi, 
linie kolejowe, morskie terminale, projekty górnicze), a także w związku z fi nansowaniem 
projektów, przetargami publicznymi i kwestiami z zakresu pomocy publicznej.

Nieruchomości
Sprawy związane z prawem obrotu nieruchomościami i prawem budowlanym 
stanowią jedną z kluczowych dziedzin działalności kancelarii, która świadczy usługi 
doradztwa na wszystkich etapach projektów związanych z nieruchomościami, w tym 
w zakresie nabywania nieruchomości, zagospodarowania przestrzeni, planowania 
i procesu budowlanego, finansowania, komercjalizacji, wynajmu, sprzedaży oraz 
w kwestiach regulacyjnych i administracyjnych.

Spory sądowe i arbitraż 
Kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, 
arbitrażowych, administracyjnych oraz mediacyjnych i regularnie, we współpracy 
z Międzynarodowym Zespołem Rozwiązywania Sporów Sądowych Gide, występuje 
w sprawach prowadzonych na arenie międzynarodowej.

Restrukturyzacje i prawo upadłościowe 
Warszawskie biuro Gide reprezentuje spółki w postępowaniach upadłościowych 
i procesach restrukturyzacyjnych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych (łącznie z 
europejskim postępowaniem upadłościowym). Kancelaria świadczy również kompleksowe 
usługi doradztwa na rzecz polskich i zagranicznych wierzycieli w postępowaniach 
upadłościowych prowadzonych wobec ich dłużników.

Prawo podatkowe 
Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego związane z przeprowadzanymi 
transakcjami m.in. z zakresu fuzji i przejęć, restrukturyzacji, obrotu nieruchomościami, 
praw własności przemysłowej i nowoczesnych technologii, oraz fi nansowania.

Prawo własności intelektualnej 
Kancelaria oferuje klientom doradztwo w zakresie ochrony znaków towarowych, praw własności 
przemysłowej i intelektualnej, prawa patentowego, walki z naruszeniami praw autorskich i praw 
pokrewnych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, jak również pomoc w negocjacjach oraz 
reprezentację procesową w postępowaniach z zakresu własności intelektualnej.

Prawo pracy 
Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego od momentu nawiązania stosunku 
pracy z pracownikiem, poprzez organizację systemów pracy i wynagrodzeń pracowników, 
ustalanie zasad polityki personalnej i przygotowywanie wewnętrznych źródeł prawa pracy, 
aż do rozwiązania stosunku pracy i negocjacji zbiorowych źródeł prawa pracy.

Prawo konkurencji 
Kancelaria doradza klientom we wszystkich aspektach dotyczących ochrony konkurencji, 
prawa konsumenckiego oraz umów handlowych, w tym systemów dystrybucji, zarówno w 
odniesieniu do przepisów prawa wspólnotowego, jak i do przepisów krajowych.

Przynależność do izb i stowarzyszeń
Gide Warszawa współpracuje z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą (CCIFP), Polską 
Izbą Przemysłowo-Handlową we Francji (CCIPF), Międzynarodowym Zrzeszeniem Izb 
Przemysłowo-Handlowych w Polsce (IGCC), Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów 
Kapitałowych (PSIK) oraz Invest Europe (wcześniej EVCA - Europejskie Stowarzyszenie 
Private Equity i Venture Capital). 
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Zespół kancelarii Gide 
Loyrette Nouel łączy wiedzę 

prawniczą i znajomość 
aktualnych tendencji na rynku z 
probiznesowym podejściem. »

Legal 500 EMEA 2017 

To prawnicy, którzy doskonale 
rozumieją zarówno prawne, 

jak i biznesowe aspekty 
prowadzonych projektów. »

Chambers Europe 2017

Klienci chwalą prawników 
z kancelarii Gide za „wysoki 

poziom zaangażowania, 
profesjonalizm oraz pełną 

dyspozycyjność”. »

IFLR 1000 2016


