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PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

KANCELARIA

GRAU Rechtsanwälte LLP jest niemiecką kancelarią oferującą wyspecjalizowaną obsługę
prawną przedsiębiorstw w prawie: handlowym, w szczególności prawie spółek oraz w
prawie własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb zagranicznych
przedsiębiorstw, które eksportują do Niemiec lub prowadzą w Niemczech działalność
gospodarczą. Jesteśmy korzystną alternatywą dla obsługi prawnej, świadczonej przez duże
międzynarodowe kancelarie adwokackie, tak z merytorycznego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia struktury kosztów.
Obsługa prawna przez certyfikowanego adwokata-specjalistę (Fachanwalt)
Oferowana przez nas obsługa prawna przeprowadzana jest przez certyfikowanego adwokataspecjalistę z zakresu prawa handlowego, prawa spółek oraz prawa własności przemysłowej
(„Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht” i „Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz”). Tytuł adwokata-specjalisty jest przyznawany w Niemczech przez Izbę Adwokacką,
tym adwokatom, którzy ukończyli specjalizację i wykazali, że posiadają obszerne
doświadczenie zawodowe w zakresie specjalizacji. W wyniku daleko posuniętej specjalizacji
adwokatów w Niemczech jest wskazane, aby przekazywać sprawy w ręce certyfikowanych
adwokatów-specjalistów, nie zaś niewyspecjalizowanych adwokatów.
Obsługa prawna również w języku polskim/angielskim
Na życzenie klienta prowadzimy obsługę prawną w języku polskim lub angielskim (opinie
prawne, umowy, korespondencja). Możliwość komunikowania się adwokata z klientem
w języku, którym klient włada biegle, jest szczególnie ważna w przypadku postępowań
sądowych, ponieważ tłumaczenia pism są w praktyce często błędne lub nieścisłe, co prowadzi do nieporozumień językowych, które z kolei mogą niekorzystnie wpłynąć na szanse
wygrania procesu.
Konkurencyjne ceny
Dzięki niebiurokratycznej i nieprzesadnie rozrośniętej strukturze naszej kancelarii, przy jednoczesnej wyspecjalizowanej obsłudze prawnej, świadczonej przez certyfikowanego adwokataspecjalistę, oferujemy Państwu konkurencyjne ceny za bieżącą obsługę prawną, umowy na
stałą obsługę - a w przypadku procesów sądowych - w poszczególnych wypadkach umowę o
honorarium, uzależnione od wyniku sprawy.
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• Certyfikowany adwokat-specjalista z zakresu prawa
handlowego i prawa spółek
• Certyfikowany adwokat-specjalista z zakresu prawa
własności przemysłowej
• Tłumacz przysięgły języka polskiego

DZIEDZINY PRAWA
Prawo spółek
Zespół prawników kancelarii towarzyszy Państwu od założenia, przez przekształcenie,
do likwidacji spółek osobowych i kapitałowych, jak i w innych sprawach związanych z
prawem spółek. Oferujemy Państwu obsługę przez certyfikowanego adwokata-specjalistę
z zakresu prawa spółek również przy nabywaniu i sprzedaży spółek lub udziałów i aktywów
w spółkach. Wyspecjalizowaliśmy się ponadto w zakładaniu i bieżącej obsłudze prawnej
spółek-córek, oddziałów i przedstawicielstw. We wszystkich sprawach z zakresu prawa spółek
reprezentujemy Państwa przed sądami na terenie całych Niemiec.
Prawo handlowe
W pozostałym zakresie prawa handlowego oferujemy Państwu opiniowanie, przygotowanie
i negocjowanie umów handlowych oraz przygotowanie ogólnych warunków umów, w celu
ich dopasowania do specyfiki handlu międzynarodowego. Adwokaci-specjaliści z zakresu
prawa handlowego doradzają Państwu przy budowie sieci dystrybucyjnej i służą pomocą w
przypadku problemów z niemieckimi kontrahentami. Ponadto w sprawach z zakresu prawa
handlowego reprezentujemy Państwa przed sądami na terenie całych Niemiec.

Prawo własności przemysłowej i prawo nieuczciwej konkurencji
Sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji mają duże
znaczenie dla przedsiębiorstw rozprowadzających w Niemczech tzw. „towary markowe”
i reklamujących oraz dystrybuujących swoje towary. Rynki zagraniczne (takie jak rynek
niemiecki), na których jest duża konkurencja, charakteryzują się wieloma sporami, tak z
zakresu znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów,
jak i prawa nieuczciwej konkurencji. W powyższym zakresie reprezentujemy Państwa tak
pozasądowo, jak i w postępowaniach przed Urzędem Patentowym oraz sądami na terenie
całych Niemiec.

Profesjonalna windykacja należności
Z uwagi na fakt, że kwestia terminowych płatności rozwinęła się w Niemczech
w niekorzystny sposób i stale wzrasta ilość postępowań upadłościowych, wiele
przedsiębiorstw korzysta z profesjonalnej windykacji należności. Jednakże liczne
przedsiębiorstwa zagraniczne, z obawy o koszty, rezygnują z dochodzenia swoich
należności od niemieckich kontrahentów. Kancelaria oferuje przedsiębiorstwom z
siedzibą za granicą profesjonalną i efektywną windykację należności, prowadzoną
przez adwokata, w oparciu o jasne i atrakcyjne zasady wynagradzania.
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