Najlepszy Partner w Biznesie – nominacje

Nie boimy się ciężaru
podejmowania decyzji
Z Robertem Nogackim, partnerem zarządzającym Kancelarią Prawną Skarbiec R. Nogacki Sp. k.
rozmawiała Katarzyna Mazur
Jakich problemów dotyczą najczęściej sprawy, z którymi zwracają się do
Państwa firmy?
Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję rynkową oferując usługi,
które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku, łączące ze sobą doradztwo prawne, finansowe oraz usługi
z zakresu szeroko rozumianego wywiadu
i kontrwywiadu biznesowego. Podejmujemy się tematów, które ze względu na
swój poziom skomplikowania i międzynarodowy charakter były dotychczas prowadzone wyłącznie przez zagraniczne firmy
konsultingowe. Do typowych usług, które
oferujemy należy m.in. międzynarodowe
planowanie podatkowe, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi – takimi jak przypadki
bezprawia urzędniczego, szczególnie ze
strony organów podatkowych, upadłość
firmy, wrogie przejęcie czy konflikt rodzinny, który rzutuje na działalność przedsiębiorstwa. Chętnie podejmujemy wyzwanie
również wtedy, gdy w grę wchodzi obawa
przed szpiegostwem gospodarczym bądź
oszustwem ze strony kontrahentów, poszukiwanie majątku nieuczciwych dłużników bądź bezprawne działania organów
ścigania, których ofiarami padają przedsiębiorcy.
Czy obsługują Państwo więcej firm,
czy klientów indywidualnych i w jaki
sposób w tej materii kształtuje się polski
rynek usług prawnych?
Wśród osób fizycznych naszymi klientami są przede wszystkim osoby zamożne,
które szukają rozwiązań w zakresie ochrony majątku prywatnego przed ryzykiem
roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, albo myślą o długofalowym zaplanowaniu przyszłości swojej

Obecna sytuacja na rynku sprzyja naturalnej
selekcji firm, które zajmują się udzielaniem
klientom konkretnych,
wiarygodnych porad,
od tych, które wyspecjalizowały się w robieniu dobrego wrażenia
i wystawianiu faktur.
rodziny za pomocą takich rozwiązań, jak
fundacja prywatna czy zmiana domicylu
podatkowego. Wśród przedsiębiorców naszymi klientami są zarówno dynamicznie
wzrastające firmy, które myślą o międzynarodowym planowaniu podatkowym,
jak i przedsiębiorcy szczególnie dotknięci
przez kryzys, stojący w obliczu upadłości, wypowiedzenia umów kredytowych
i przymusowego dochodzenia należności
przez urzędy skarbowe. Wszystkim im jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową
pomoc, która wykracza poza tradycyjnie
rozumiane doradztwo prawne i w razie potrzeby obejmuje przejęcie na siebie ciężaru
zarządzania całą sytuacją.
Dlaczego firmy powinny korzystać
z usług kancelarii prawnych?
Ponieważ na braku profesjonalnego
doradztwa prawnego można stracić więcej
niż wynosi oszczędność wynikająca z rezygnacji z usług prawniczych. Z uwagi na
profil naszych usług pomagamy klientom
w sytuacjach, w których trudno byłoby
od nich wymagać doświadczenia – bankructwo, rozwód, niesłuszne postawienie
zarzutów karnych, bezprawne zajęcie majątku przez fiskusa, ale i również unikatowa
okazja sprzedaży firmy inwestorowi, bądź

przejęcia firmy konkurenta. Są to sytuacje
z definicji unikatowe, w których jednak
my jesteśmy w stanie służyć doświadczeniem wynikającym z dziesiątek podobnych
spraw realizowanych w przeszłości.
Zostaliście Państwo po raz pierwszy nominowani przez miesięcznik
Home&Market do tytułu Najlepszy
Partner w Biznesie w kategorii Kancelaria Prawna. Co taki tytuł dla Państwa
oznacza? Co to znaczy Najlepszy Partner w Biznesie?
Wiarygodność w biznesie oznacza dla
nas przede wszystkim to, że nie boimy się
ciężaru podejmowania decyzji, udzielania
klientom jednoznacznych rekomendacji
i podejmowania działań, które wykraczają
poza utarte schematy. Szczególnie obecna
sytuacja na rynku sprzyja naturalnej selekcji firm, które zajmują się udzielaniem
klientom konkretnych, wiarygodnych porad, od tych, które wyspecjalizowały się
w robieniu dobrego wrażenia i wystawianiu faktur. Ta nominacja to dla nas ukoronowanie kilkunastu lat ciężkiej pracy, dzięki której od podstaw zbudowaliśmy naszą
renomę firmy podejmującej się prowadzenia spraw, o których inni boją się nawet
pomyśleć.
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