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Dwa awanse partnerskie i nowy lider działu podatków w act BSWW
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Do grona partnerów kancelarii act BSWW dołączyli Iwona Kurylak i Łukasz Piekarski, obydwoje z
praktyki emisji papierów wartościowych. Zespół prawników zasiliła również Małgorzata Wąsowska,
doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie, w tym w tzw. Wielkiej Czwórce.
Ḁ刀礀渀攀欀 obligacji korporacyjnych w Polsce rozwijał się stabilnie przez ostatnie lata dzięki stosunkowo
niskim stopom procentowym. Pozytywny wpływ na rynek długu miała również stagnacja na rynku
giełdowym rynku akcji. Dzięki tym czynnikom, a także głębszej specjalizacji i poszerzaniu portfolio
klientów kancelarii nasz zespół doradzający w zakresie emisji papierów wartościowych rośnie w siłę.
Awanse partnerskie Iwony Kurylak i Łukasza Piekarskiego są naturalną konsekwencją powiększania
naszego udziału w rynku w obsłudze emisji obligacji. ጀ mówi mec. Piotr Smołuch, lider praktyki emisji
papierów wartościowych act BSWW. Ḁ娀愀最愀搀渀椀攀渀椀愀 podatkowe to bardzo istotna pozycja w kwestiach
biznesowych naszych Klientów, szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej. To ważne, aby Klient
miał poczucie, że jest w dobrych rękach. Małgorzata Wąsowska to ekspert podatkowy, któremu nasi
Klienci mogą z całą pewnością zaufać.” – dodaje.
Iwona Kurylak jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii act BSWW. Zajmuje się obsługą prawną
emisji papierów wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem emisji obligacji zabezpieczonych.
Posiada kompleksowe doświadczenie w zakresie transakcji fuzji i przejęć (m. in. przygotowywanie
NDA, nadzorowanie i przeprowadzanie badań due diligence, opracowywanie oraz negocjowanie
struktury transakcji, przygotowywanie i negocjowanie dokumentów transakcyjnych, w tym umów
inwestycyjnych,
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części/składników majątku, przygotowywanie umów w zakresie wspólnego przedsięwzięcia).
Uczestniczy również w obsłudze prawnej projektów z zakresu prawa upadłościowego oraz procesów
restrukturyzacyjnych. Zajmuje się także bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w
tym spółek publicznych. Do jej obszarów praktyki zawodowej zalicza się prawo rynków kapitałowych,
prawo handlowe oraz prawo upadłościowe.
www.actlegal-bsww.com
Łukasz Piekarski jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii act BSWW. Zajmuje się szeroko pojętym

prawem gospodarczym oraz prawem karnym, z uwzględnieniem specyfiki spraw karnych
gospodarczych. Łukasz Piekarski posiada również doświadczenie w postępowaniach sądowych,
zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo przy
emisjach papierów wartościowych.
Małgorzata Wąsowska posiada kompleksowe doświadczenie w doradztwie podatkowym w zakresie
transakcji fuzji i przejęć, transakcji na udziałach oraz transakcji na aktywach. Nadzorowała i
przeprowadziła kilkadziesiąt badań due diligence podatkowego, opracowywała struktury transakcji,
negocjowała
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części/składników majątku. W latach 2006-2015 pracowała w jednej z firm Wielkiej Czwórki, gdzie w
okresie 2013-2015 zajmowała stanowisko menedżera w zespole fuzji i przejęć. Posiada wieloletnie
doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, w tym dla podmiotów z sektora
nieruchomościowego,
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podatkowymi

administracyjnymi, jak również w zakresie doradztwa transgranicznego.
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