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Szanowni Państwo

Legal 500 EMEA 2018

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż
kancelaria Mikulski i Wspólnicy została w 2018 roku
doceniona przed dwa najbardziej prestiżowe,
międzynarodowe rankingi w branży prawniczej –
Chambers Europe 2018 oraz Legal 500 EMEA 2018.
W rankingach tych mają możliwość znaleźć się
jedynie kancelarie i prawnicy, cieszący się
wieloletnim, potwierdzonym przez licznych klientów
i współpracowników zaufaniem w branży.

Kancelaria Mikulski i Wspólnicy ostała wyróżniona w
najnowszym międzynarodowym rankingu Legal 500 Middle
East & Africa 2018.

Chambers Europe 2018

Ranking The Legal 500 oparty jest na indywidualnych
opiniach klientów, wywiadach z prawnikami, ich
wypowiedziach oraz pracy researcherów z wieloletnim
doświadczeniem w branży.
Kancelarie są w nim oceniane w podziale geograficznym
oraz według poszczególnych dziedzin prawa. Ranking EMEA
obejmuje kraje Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki.

Wspólnik zarządzający kancelarii mecenas Andrzej Mikulski
został nagrodzony w międzynarodowym rankingu prawników
Europe’s Best Lawyers and Law Firms Chambers and
Partners 2018 w kategorii rozwiązywania sporów. Takie
wyróżnienie otrzymał również w latach poprzednich.

Nasza kancelaria została doceniona m.in. w takich
specjalizacjach
jak:
rozwiązywanie
sporów,
prawo
pracy,prawo
gospodarcze,
prawo
budowlane
i
nieruchomości, odszkodowania czy windykacja.

www.chambersandpartners.com

www.legal500.com

Wejście w życie RODO coraz bliżej !
W marcowym wydaniu newslettera 54/2018 pisaliśmy o rozporządzeniu RODO, czyli nowych przepisach dotyczących
ochrony danych osobowych. Zaczną one obowiązywać już od 25 maja 2018 r. i pociągną za sobą szereg nowych
obowiązków oraz możliwych kar dla przedsiębiorców. Kancelaria Mikulski i Wspólnicy przygotowała kompleksową usługę
wdrożenia RODO w Państwa firmie. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy zachęcamy do kontaktu.
N e w s l e t t e r jest dostarczany bezpłatnie przede wszystkim Klientom kancelarii Mikulski & Wspólnicy .
Treść biuletynu nie jest formą doradztwa prawnego.
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