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Counsel | Prawo Konkurencji



Fuzje i przejęcia

Ekspansja międzynarodowa

Reorganizacje

Systemy dystrybucji (online vs offline)

Polityka cenowa, rabatowa, promocyjna 

Relacje z dostawcami i konsumentami

Niezapowiedziane kontrole (dawn raids)

Reklama

Prawo żywnościowe

Prawo upadłościowe



Praktyka fuzji i przejęć jest częścią Praktyki Transakcyjnej, którą 
tworzy ponad 60 prawników w Polsce oraz 1300+ prawników 
globalnie.

Dysponujemy silnym zespołem z dużym doświadczeniem w 
doradzaniu firmom w zakresie fuzji, przejęć, joint venture, globalnych 
reorganizacji korporacyjnych oraz złożonych umów handlowych. 

Jak możemy pomóc?

 strukturyzacja transakcji
 przygotowanie dokumentacji
 badania due diligence
 negocjowania umów
 składania wniosków antymonopolowych i uzyskiwanie zgód 

regulacyjnych

Bardzo zaangażowany zespół pracujący w „starym stylu”, czyli mocno 
skoncentrowanym na kliencie i responsywnym".

„(…) w pełni rozumie logikę biznesową, jest zorientowany na wyniki i zawsze stara 
się dostarczać rozwiązania nie tylko prawnie, ale i biznesowo uzasadnione." 



Praktyka ochrony konkurencji i konsumentów jest częścią globalnej 
praktyki prawa ochrony konkurencji, liczącej ponad 360 prawników. 
Lokalnie nasz zespół liczy 8 prawników.

Doradzamy klientom z sektora spożywczego we wszelkich aspektach 
prawa ochrony konkurencji i konsumentów prowadzonej przez nich 
działalności. 

Jak możemy pomóc?

 niezapowiedziane kontrole (dawn raid)
 postępowania przed Prezesem UOKiK, SOKiK, SA, SN oraz KE 
 kwestie antymonopolowe (kartele, ustalanie cen, nadużywanie 

pozycji dominującej, zatory płatnicze)
 ochrona konsumentów
 audyty działalności pod kątem modeli dystrybucji, kształtowania 

cen odsprzedaży (RPM) czy porozumień typu hub & spoke. 
 sprzedaż na odległość, handel elektroniczny (e-commerce)

„Prawo konkurencji jest silną praktyką w Baker McKenzie. Dobra komunikacja 
i współpraca, doświadczenie i wiedza prawnicza. Elastyczność w poszukiwaniu 
rozwiązań".



Warszawskie biuro Baker McKenzie 
powstało w 1992 r. i obecnie zatrudnia 
ponad 160 prawników i doradców podatkowych, 
co czyni nas jedną z największych kancelarii 
prawnych w Polsce. 

Biuro warszawskie świadczy usługi prawne dla wiodących 
światowych korporacji międzynarodowych, jak również dla 
przedsiębiorstw lokalnych. 

Zakres naszych usług obejmuje kompleksowe doradztwo 
prawne i podatkowe obejmujące niemal wszystkie dziedziny 
prawa gospodarczego. 

Zdobyliśmy unikalne doświadczenie w realizacji wielu 
ważnych, często pionierskich projektów i transakcji.



Baker McKenzie na świecie
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