Kan celaria Radcy Praw neg o Maciej Sójka z siedzib ą w Po znaniu w swojej
działalności, polegającej na świadczeniu kompleksowych usług prawniczych,
uwzględnia przede wszystkim zapotrzebowanie kli entów (p od mio tów )
b izn eso w ych , korzystających ze stałej i całościowej pomocy prawnej i to właśnie
ich potrzeby determinują zapewniany przez Kancelarię zakres kompetencji.
Główne obszary działalności Kancelarii to prawo cywilne (ze szczególnym
uwzględnieniem prawa umów), prawo handlowe (ze szczególnym uwzględnieniem
doradztwa w procesie zakładania spółek handlowych oraz kompleksowego
doradztwa w procesach łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych –
due dilligence, umowy inwestycyjne, M&A) oraz prawo pracy i ubezpieczeń
społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji procesowej
w sporach pracowniczych przed sądami wszystkich instancji).
Kancelaria specjalizuje się przy tym przede wszystkim w sporządzaniu,
opiniowaniu oraz negocjowaniu kompleksowych, szczegółowych umów
w obszarze IT - no we techn ol og ie (umowy wdrożeniowe, licencyjne, serwisowe,
itp.) oraz w przygotowywaniu i opracowywaniu całościowych koncepcji
zabezpieczenia złożonych transakcji – w tym transakcji bankowych (gwarancje
bankowe, weksle, zastawy, hipoteki, poręczenia, itp.).
Kancelaria
ma
również
szerokie
doświadczenie
w
prowadzeniu
skomp li kow anych w in dykacyj nych procesów cyw il nych i g osp od arczych,
obejmujących swoim zakresem kierowanie roszczeń (wniosków) wobec
trzeciodłużników, dłużników rzeczowych, czy też dyskontowanie udzielonych
zabezpieczeń (hipoteki – egzekucje z nieruchomości, zastawy, poręczenia, weksle,
itp.). Z uwagi na swoją bogatą praktykę – Kancelaria świadczy również skutecznie
swoje usługi w obszarze b ezpi eczeństw a, rozumianego nie tylko jako
zapewnienie bezpieczeństwa środowiskowego, fizycznego czy informatycznego
(przygotowywanie, analiza i ocena odpowiednich polityk w tym zakresie - na
podstawie dedykowanych rekomendacji bankowych, handlowych, itp.), ale również
jako zapewnienie zgodności posiadanej przez dany podmiot dokumentacji z
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w tym przepisami
Rozporządzenia RODO).
Niezwykle istotną gałęzią świadczonych przez Kancelarię usług - jest wreszcie
szeroko pojęta restru kt uryzacja, obejmująca zarówno szczegółową analizę
sytuacji prawnej podmiotu (jeszcze przed podjęciem konkretnych działań
restrukturyzacyjnych), jak i dobór właściwej strategii (struktury) restrukturyzacyjnej,
negocjacje z wierzycielami oraz przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji
(projekty ugód, korespondencja z wierzycielami, wnioski o otwarcie postępowania
układowego/upadłościowego) i udział
w rozprawach sądowych (zgromadzenia wierzycieli, posiedzenia pojednawcze,
itp.).

