PORADY PO POLSKU

SPACJALIŚCI DO RESTRUKTURYZACJI I UZDRAWIANIA PRZEDSIĘBIORSTW
W restrukturyzacji i uzdrawianiu przedsiębiorstw wyspecjalizowana Kancelaria Buchalik Brömmekamp oferuje obszerne porady dla przedsiębiorstw średniej wielkości na terenie niemiec. Glówny zakres porady to tak zwane „Sanierung unter Insolvenzschutz“ (postępowanie dotyczące
niewypłacalności z potwierdzeniem zarządu masą upadłościową dłużnikowi).
Kancelaria Buchalik Brömmekamp jest liderem w tej branży na terenie niemiec. Już ponad 100 przedsiębiorstw skorzystało z naszej pomocy.

JAK MOŻEMY POMÓC?
Kancelaria Buchalik Brömmekamp oferuje doradztwo prawne i ekonomiczne dla polskich przedsiębiorstw które mają problemy finansowe z
własnymi oddziałami / spółkami / udiałami w spółce na terenie niemiec lub problemy z niemieckimi dostawcami / partnerami / dłużnikami. Kancelaria Buchalik Brömmekamp także doradza polskim przedsiębiorstwą w sporach prawnych z niemieckim syndykiem / zarządcą masy upadłościowej
(tak zwany „Insolvenzverwalter“), w szczególności w sprawach zaskarżenia czynności prawnych zarządcy masy upadłościowej (tak zwane „Insolvenzanfechtung“). Oferujemy także doradztwo dla inwestorów w procesie kupna / przejęcia przedsiębiorstw lub udziałów w spółce na terenie niemiec.
Zespół Kancelarii składa się z magistrów ekonomii, doradców podatkowych, inżynierów oraz prawników.

ZAKRES PORAD
Restrukturyzacja i uzdrawianie przedsiębiorstw na terenie niemiec
Sporządzanie / przygotowanie planów naprawczych
Doradztwo dla polskich przedsiębiorstw w sporach prawnych z niemieckim syndykiem / zarządcą masy upadłościowej
(tak zwane „Insolvenzanfechtung“)
Reprezentowanie wierzycieli w komitetach wierzycieli (tak zwany „Gläubigerausschuss“)
Doradztwo dla inwestorów przy „fuzjach i przejęciach“ przedsiębiorstw na terenie niemiec
Wezwania do zapłaty / polubowne i sądowe zaspokajanie roszczeń na terenie niemiec

OBSZERNE/CAŁOŚCIOWE ROZWIĄZANIA, ANALIZY GORPODARCZOPRAWNE/EKONOMICZNO-FINANSOWE
Oferujemy uzdrawianie
i zwiększenie wartości przedsiębiorstw oraz kompleksowe doradztwo

Kancelarja prawnicza z siedzibami w Düsseldorf (Headquarter),
Berlin, Drezno, Frankfurt nad Menem, Stuttgart
ponad 40 prawników i doradców podatkowych
Wieloletnie doświadczenie w prawie gospodarczym, w szczególności w uzdrawianiu przedsiębiorstw niewypłacalnych; Doradztwo
dla przedsiębiorstw w sporach prawnych z niemieckim syndykiem/
zarządcą masy upadłościowej (tak zwane „Insolvenzanfechtung“);
Doradztwo transakcyjne/ fuzje i przejęcia, analiza ekonomicznofinansowa (M&A, Due Diligence)

Porada gospodarcza
Ponad 30 doradców z wielorocznym doświadczeniem
Fokus na restrukturyzacji i uzdrawianiu przedsiębiorstw
(Turnaround & Performance Management)
Sporządzanie/przygotowanie/realizacja ekspertyz uzdrawiania
i renowacji przedsiębiorstw (na terenie niemiec także „IDW S6
Gutachten“)
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