Problematyka prawa karnego gospodarczego może dotyczyć każdego przedsiębiorcy, a także osób zajmujących stanowiska kierownicze
i pełniących funkcje w organach spółek. Zapewniamy doradztwo oraz reprezentację Klientów w sprawach związanych z przestępstwami
gospodarczymi. Współpracujmy z biurami detektywistycznymi, biegłymi rewidentami oraz specjalistami od wycen przedsiębiorstw.
doradztwo w sprawach związanych z wydatkowaniem środków publicznych pochodzących w szczególności z funduszy UE
reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania - Policją i Prokuraturą oraz w trakcie postępowań
sądowych
reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym, w tym dochodzenie roszczeń cywilnych
w postępowaniu karnym, reprezentowanie w sprawach o uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie,
tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
reprezentowanie w postępowaniach karnych dotyczących takich zjawisk jak korupcja, fikcyjne transakcje, wyłudzenia, oszustwa
gospodarcze, wyłudzenia kredytów, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
reprezentowanie członków organów spółek kapitałowych w sprawach związanych z ich odpowiedzialnością karną za działalność spółki
(sprawy związane ze spóźnionym zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, przekroczeniem uprawnień)
obsługę spraw związanych z odpowiedzialnością subsydiarną członków zarządu spółek publicznych za zobowiązania spółki wynikające
z wyemitowanych obligacji korporacyjnych
reprezentowanie podmiotów zbiorowych w związku z ich odpowiedzialnością karną
doradztwo oraz reprezentowanie pozasądowe i sądowe przedsiębiorców w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji
i ochrony własności intelektualnej
obronę podejrzanych i oskarżonych o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne na wszystkich etapach postępowania (postępowanie
przygotowawcze, sądowe, wykonawcze)
doradztwo w sprawach karnych dotyczących prania brudnych pieniędzy
pomoc prawną w zakresie prawa karnego skarbowego
budowanie strategii minimalizacji ryzyka wystąpienia postępowań karnych
wdrażanie procedur compliance obejmujących prawnokarne aspekty bieżącej działalności Klientów.
Paweł Zouner, adwokat, założyciel kancelarii Zouner Legal. Ekspert prawa procesowego z wieloletnim
doświadczeniem w prowadzeniu postępowań sądowych angażujących prawa własności przemysłowej, ochronę
dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, ochronę konsumentów, ochronę danych osobowych, a także
reprezentacji w postępowaniach prokuratorskich i sądowych dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych.
Brał udział w licznych procesach sądowych o zwrot opłat pobranych z tytułów innych niż marża handlowa,
w licznych postępowaniach o ochronę dóbr osobistych zarówno osób fizycznych jak i prawnych, w procesach
optymalizacji podatkowych przeprowadzanych z wykorzystaniem praw własności intelektualnej, w procesach
wdrażania w spółkach kapitałowych instrumentów ochrony i zarządzania prawami własności intelektualnej, zbiorami
danych i know-how, w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawie
naruszenia zbiorowego interesu konsumentów oraz postępowaniach antymonopolowych, w procesach grupowych,
w sprawach karnych gospodarczych, w sporach patentowych i budowlanych, w sprawach dotyczących prawnych aspektów prowadzenia
działalności gospodarczej w internecie oraz ochrony konsumenta i ochrony danych osobowych. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Ukończył podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej. Studiował również w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
oraz Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kontakt: p.zouner@znlegal.pl.

Zouner Legal z siedzibą w Warszawie zabezpiecza prawnie, podatkowo i biznesowo polskich przedsiębiorców związanych z rynkiem nowych
technologii, inwestorów instytucjonalnych, indywidualnych, podmioty rynku instytucji finansowych, podmioty doradcze uczestniczące
w poszczególnych fazach cyklu rozwoju innowacji i innowacyjnego biznesu. Wiodącą specjalizacją Zouner Legal jest ochrona praw klientów
w sporach dotacyjnych w ramach postępowań cywilnych, administracyjnych, karnych i podatkowych. Zintegrowany pakiet usług doradczych
Zouner Legal obejmuje: zarządzanie sprawami spornymi i reprezentacja w postępowaniach na każdym etapie w trzech obszarach: sporów
dotacyjnych, prawa karnego i karnego-gospodarczego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, obsługę spółek, programy optymalizacji
podatkowej, zarządzanie własnością intelektualną (IP), compliance management oraz kompleksowe doradztwo w procesach finansowania
projektów innowacyjnych i inwestycyjnych. Więcej na znlegal.pl.

