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KOMUNIKACJA, SKUTECZNOŚĆ, CENA,
TWOI ADWOKACI W HISZPANII.

USŁUGI PRAWNE DLA FIRM
Prawo handlowe i prawo spółek.
Oferujemy naszym klientom optymalne rozwiązania dla wszystkich etapów
działalności firmy. Od wyboru najodpowiedniejszej formy spółki, biorąc pod
uwagę strukturę organizacji, cel firmy oraz kwestii podatkowych, aż do jej
rozwiązania.
Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów minimalizując ryzyko związane z
odpowiedzialnością za produkt, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań, oraz z odpowiedzialnością związaną z pełnieniem funkcji
kierowniczych, w tym funkcji członka zarządu.
Typowe kwestie:

NASZA KANCELARIA
Varés & Asociados jest zespołem prawników specjalizujących się w obsłudze
klientów biznesowych i indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem
spraw będących przedmiotem współpracy polsko-hiszpańskiej oraz relacji z
krajami Ameryki Łacińskiej/ pozostałych krajów hiszpańskojęzycznych. W
gronie naszych stałych Zleceniodawców znajdują się osoby fizyczne, spółki
cywilne, spółki prawa handlowego, instytucje non profit, oddziały i filie
przedsiębiorstw zagranicznych.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakładanie, fuzje i przekształcenia, podział, likwidacja spółek.
Sporządzanie umowy spółki.
Nabycie i zbycie udziałów.
Nabycie i sprzedaż spółek.
Przejmowanie spółek, dziedziczenie udziałów spółek.
Kontrakty menedżerskie.
MBO (przejęcie spółki przez ich administratorów).
Sporządzanie uchwał i protokołów zgromadzenia wspólników.
Zaskarżanie uchwał.
Zakładanie joint ventures.
Ochrona administratorów przed odpowiedzialnością cywilną za swoje
działania.
Spółki komandytowe z udziałem osób prawnych.

Sukces naszej kancelarii jest oparty	
  na	
  3	
  zasadach	
  :
•

Komunikacja: Doradztwo 24h przez 365 dni w roku, przez prawników,
których ojczystym językiem jest język klienta.

•

Skuteczności: Adwokaci z wieloletnim doświadczeniem w swoich
dziedzinach. Proponujemy optymalne rozwiązania i efektywne działania.

•

Cenie: Ścisła kontrola kosztów stałych pozwala nam zaoferować
konkurencyjne ceny. Stosujemy politykę pełnej przejrzystości w obliczaniu
naszych opłat.

Komunikacja, skuteczność, cena. Twoi adwokaci w Hiszpanii.
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Nieruchomości.

Procesy sądowe.

Mamy duże doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości. Doradzamy w
zakresie działań promocji, sprzedaży i zarządzania nieruchomościami.

Czasami wskazane jest, aby iść do sądu w celu egzekwowania praw naszych
klientów.

Naszym celem jest zmniejszenie ryzyka do minimum, poprzez
przygotowanie sprawozdań na temat stanu prawnego nieruchomości oraz
poprzez wyczerpujące przygotowanie niezbędnej dokumentacji do zakupu
lub sprzedaży.

Przed rozpoczęciem procedury, poinformujemy klientów o zasadności
prowadzenia postępowania i wygrania sprawy, w oparciu o aktualne
orzecznictwo zapadłe w podobnych sprawach. Jeśli klient zdecyduje się na
podjęcie ryzyka i prowadzenie sporu przed sądem, zapewniamy nasze
wsparcie, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych prawem środków, z jak
największą efektywnością.

Typowe kwestie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Spory wynikające z realizacji zamówień na roboty budowlane.
Due diligence nieruchomości.
Kupno i sprzedaż nieruchomości. Nabycie nieruchomości i aukcje
gruntów, w tym rolnych.
Kontrakty z promotorami.
Kontrakty FIDIC.
Roszczenia prawne.
Udział w przetargach.
Leasing nieruchomości komercyjnych.

Typowe kwestie:
•
•
•
•
•

Zastępstwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi we wszystkich
instancjach.
Zastępstwo przed Sądem Najwyższym (Tribunal Supremo).
Zastępstwo przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem
Administracyjnym (Tribunal Administrativo Central).
Zastępstwo w postępowaniu arbitrażowym.
Finansowanie postępowań sądowych.

Prawo pracy.

Prawo umów.

Typowe kwestie:

Mamy do czynienia z negocjacjami i przygotowaniem umów oraz
sporządzaniem ekspertyz w określonych dziedzinach.

•
•
•
•
•
•
•
	
  

Umowy o pracę, umowy menedżerów.
Rozwiązanie umowy.
Doradztwo w systemach czasu pracy i systemach wynagrodzeń.
Kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa socjalnego.
Związki zawodowe i rady pracownicze.
Pozwolenia na pracę dla cudzoziemców.
Zwolnienia grupowe.

Typowe kwestie:
•
•
•
•

Międzynarodowa sprzedaż.
Umowy agencyjne.
Komis.
Ogólne warunki umów.
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Windykacja wierzytelności.

Prawo cywilne.

Windykacja wymaga zdecydowanych działań. Większość firm windykacyjnych
traci cenny czas, wysyłając dłużnikowi różne wymagania płatnicze w praktyce
rzadko skuteczne. My działamy poprzez uniemożliwienie wygaśnięcia okresu
przedawnienia roszczenia , a tym samym złożenie pozwu w wymaganym
prawem terminie wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku dłużnika. Nasza
struktura pozwala nam przeprowadzić te kroki z zastosowaniem najbardziej
skutecznych środków, nawet mimo okoliczności przebywania dłużnika i
wierzyciela w rożnych krajach.

Prawo rodzinne i opiekuńcze.

Typowe kwestie:

•
•

•
•
•
•

Uznanie zagranicznych egzekucji przed polskimi sądami, i vice versa.
Europejski Tytuł Egzekucyjny.
Wykonanie na podstawie klauzul umownych według KPC.
Monitorowanie postępowania egzekucyjnego.

Typowe kwestie:
•
•
•
•

•

•

Separacja i rozwód, negocjacje, prowadzenie postępowania sądowego.
Opieka nad dziećmi.
Małżeńskie ustroje majątkowe.
Obowiązek alimentacyjny w tym wobec małoletnich dzieci i
współmałżonka i związane z tymi roszczeniami.
Bieg na niepłacenie emerytur.
Ustalanie ojcostwa, w tym powództwa o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
oraz prowadzenie postępowań w tym przedmiocie.
Prowadzenie postępowań o ustalenie kontaktów, zarówno rodziców jak i
dziadków z małoletnim dzieckiem, w tym przedstawianie czasu
przebywania dziecka z drugim małżonkiem i dziadkami.
Zaskarżanie ostatecznych wyroków w trybie nadzwyczajnych środków
zaskarżenia.
Uznawanie zagranicznych orzeczeń co do separacji i rozwodu.

Prawo upadłościowe.

•

Ogłoszenie upadłości dokonane bez odpowiedniego wcześniejszego
przygotowania może spowodować poważne konsekwencje zarówno dla
spółki jak i wierzycieli, niezależnie od tego kto wszczyna postępowanie.
Zminimalizujemy ryzyko poprzez niezwłoczne zawiadomieniu o przetargu
lub zmaksymalizowanie możliwości odzyskania wierzytelności.

Nieruchomości, księgi wieczyste, hipoteki.
Typowe kwestie:
•
•

Typowe kwestie:
•
•

Negocjacje z wierzycielami, aby uniknąć niewypłacalności.
Bankructwa, upadłości, postępowanie naprawcze.

Prawo podatkowe.
Współpracujemy z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami oraz
akredytowanymi wypłacalności rachunkowości.
	
  
	
  	
  

	
  

	
  

Nabycie i zbycie nieruchomości.
Dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych, w tym ustanowionych
hipotek.

Prawo spadkowe: Deklaracje spadkobierców i spadkodawców.
Odpowiedzialność umowna i pozaumowna.
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USŁUG DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

NASZ ZESPÓŁ

Prawo karne

Posiadamy ośmiu doświadczonych prawników.

Szeroko rozumiane prawo karne i postępowanie karne.

Partnerzy:

Typowe kwestie:

Juan Antonio Godoy

•
•
•
•
•

Przestępstwa gospodarcze.
Oszustwa i malwersacje.
Wypadki.
Postępowanie karne w ogóle.
Odpowiedzialność cywilna związana z przestępstwami.

Sprawy administracyjne
Pomoc we wszelkiego rodzaju negocjacji z organami administracji, bankami
itp.

	
  
	
  

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Autonomicznego w Madrycie,
Master w Business Administration (MBA) w Londyńskiej Szkole Biznesu,
współdziałającej z Politechniką Warszawską oraz Master w Zarządzaniu
Międzynarodowym na CECO w Madrycie. Zawód prawnika wykonuje od
2004 r., posiada ponad dziesięć lat doświadczenia na stanowiskach
kierowniczych w hiszpańskich firmach działających w Polsce. Języki:
hiszpański, polski, angielski i francuski.
Michał R. Podświadek
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu i
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie. Pracuje w zawodzie
od 2001 roku. Języki: polski, angielski i niemiecki.
Anita Kwecko
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu i
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie. Pracuje w zawodzie
od 2001 roku. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Języki: polski,
niemiecki.
KONTAKT
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