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KANCELARIA
Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego
i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy działa
od 2010 r., jako butikowa kancelaria prawna
specjalizująca się w prawie restrukturyzacyjnym
i upadłościowym, doradzając wszystkim
interesariuszom postępowań – wierzycielom,
inwestorom, dłużnikom, a także organom
postępowania.
Zajmujemy się także doradztwem korporacyjnym
i prawem gospodarczym, związanym z prowadzonymi
projektami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi.
Kancelaria doradza w precedensowych
i największych projektach na rynku, dbając
o najwyższą jakość świadczonych usług.
Doradzamy także w języku angielskim w projektach
transgranicznych.
Współpracujemy z wiodącymi ekspertami (m.in. od
wycen, doradcami podatkowymi i biegłymi
sądowymi), tak aby zapewnić Klientom kompleksową
obsługę na najwyższym poziomie.
Kancelaria została doceniona w niezależnych
rankingach, w których jest stale obecna – w tym
zwłaszcza w Rankingu Kancelarii Prawniczych
Rzeczpospolitej (od 2015 r.).

ZAŁOŻYCIEL

KAROL TATARA – radca prawny i licencjonowany
doradca restrukturyzacyjny
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz School of American
Law organizowanej przez The Catholic University of
America w Waszyngtonie wraz z WPiA UJ. Specjalizuje
się w zakresie prawa upadłościowego oraz
restrukturyzacyjnego.
Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego
Instytutu Allerhanda w Krakowie oraz Członek INSOL
Europe – międzynarodowej organizacji zrzeszającej
praktyków i teoretyków prawa upadłościowego.
Prodziekan Krajowej Izby Doradców
Restrukturyzacyjnych ds. Legislacji.
Ekspert zewnętrzny wchodzący w skład Zespołu
powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do
opracowania projektu zmian przepisów w zakresie
upadłości konsumenckiej.
Ekspert Banku Światowego w zakresie prawnych
aspektów niewypłacalności w rankingu Doing Business.
Gościnny wykładowca z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prowadzący zajęcia dla
aplikantów z tego zakresu.
W uznaniu zaangażowania w restrukturyzację spółki
giełdowej Miraculum S.A. został przez Rzeczpospolitą
uznany za Najlepszego Prawnika Przedsiębiorstwa 2011.
Otrzymał także indywidualną rekomendację
w kategorii prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej
oraz w międzynarodowym rankingu Who’s Who Legal.

WYBRANE USŁUGI KANCELARII
PRE-PACK
PRZYGOTOWANA LIKWIDACJA

Narzędzie szybkiej inwestycji w warunkach
niewypłacalności.
Flagowa usługa Kancelarii – Kancelaria
przeprowadziła pierwszą przygotowaną likwidację
w Polsce oraz doradza w szeregu kolejnych
precedensowych postępowaniach tego typu.

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE
UKŁADU

Najszybsze oraz korzystne podatkowo postępowanie
restrukturyzacyjne.

RESTRUKTURYZACJA POZASĄDOWA

Założyciel i wielu prawników Kancelarii posiada
czynną licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

INTERIM MANAGEMENT

Możliwość porozumienia większości
zainteresowanych stron przy minimalnym
zaangażowaniu sądu.
Współpraca z doświadczonymi interim managerami,
w celu zapewnienia najwyższej jakości zarządzania
kryzysowego.
Doradztwo w innych restrukturyzacjach
pozasądowych – w tym również w układach z US,
ZUS, FGŚP jak również z użyciem narzędzi
restrukturyzacyjnych przewidzianych przez Kodeks
spółek handlowych.

PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE
UKŁADOWE
POSTĘPOWANIE UKŁADOWE
POSTĘPOWANIE SANACYJNE
UKŁAD CZĘŚCIOWY

Bogate doświadczenie we wszystkich dostępnych od
01.01.2016 r. postępowaniach restrukturyzacyjnych,
w różnych rolach.

DIAGNOZA STANU
NIEWYPŁACALNOŚCI

Pomoc w trafnym diagnozowaniu wystąpienia stanu
niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KADRY
ZARZĄDZAJĄCEJ

Reprezentacja w sporach dot. odpowiedzialności
członków zarządu – art. 299 i 586 Kodeksu spółek
handlowych, art. 21 ust. 3 i 373 Prawa
upadłościowego, art. 116 Ordynacji podatkowej.

POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
UKŁAD W UPADŁOŚCI
UKŁAD LIKWIDACYJNY

Bogate doświadczenie w postępowaniach
upadłościowych, w tym zawierania układu
w postępowaniu upadłościowym, w tym również
układu likwidacyjnego.

Układ częściowy – znakomite narzędzie
restrukturyzacji wyłącznie części wierzytelności.

Reprezentacja dłużników, inwestorów (distressed
assets), wierzycieli – w tym również w ramach Rady
Wierzycieli.
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