Najważniejsze fakty
• Butikowa kancelaria prawna specjalizująca się przede wszystkim w dwóch
sektorach: energetyka (odnawialne źródła energii, ropa i gaz, energia
konwencjonalna, przemysł naftowy) oraz infrastruktura
• Zespół 9 prawników z wieloletnim doświadczeniem w wielu złożonych projektach
energetycznych i infrastrukturalnych. Zakres świadczonych usług sięga od transakcji
M&A/JV, przez kontrakty branżowe (EPC, BoP, O&M, TSA, kontrakty wiertnicze,
umowy dotyczące usług w zakresie pól naftowych itp.), doradztwo przy transakcjach
project finance, po kwestie regulacyjne (pozwolenia i procedury administracyjne) i
postępowania sporne
• Stała współpraca z renomowanymi butikowymi kancelariami prawnymi w Polsce
(np. w obszarze podatków, ochrony danych, praw własności intelektualnej czy
nowych technologii), a także w wielu innych jurysdykcjach, dzięki czemu
zapewniamy pełen zakres usług doradztwa prawnego również w innych sektorach i
branżach, a także przy transakcjach i sprawach wymagających doradztwa z zakresu
prawa zagranicznego

Najnowsze referencje w sektorze energetyki
słonecznej (PV)
W ostatnich kilku latach prawnicy wchodzący w skład zespołu GNZ LEGAL są bardzo aktywni w polskim
sektorze energetyki słonecznej. Do najistotniejszych niedawno zrealizowanych projektów naszych
prawników, a także samej kancelarii, należą:
Doradztwo na rzecz joint venture inwestorów z branży PV przy nabyciu portfela projektów PV o łącznej
mocy ok. 40 MW i statusie ready-to-build („RTB”), z zabezpieczonym wsparciem wynikającym z aukcji
OZE („CfD”);

Doradztwo na rzecz kredytobiorcy przy transakcji project finance dla kilkunastu pojedynczych
projektów PV o mocy 1 MW każdy, wszystkie z CfD;
Doradztwo na rzecz jednego z największych banków w Polsce przy transakcji refinansowania średniej
wielkości portfela istniejących (funkcjonujących) aktywów PV;
Doradztwo na rzecz sprzedającego (w tym negocjacje całości dokumentacji transakcyjnej) przy sprzedaży
portfela PV o mocy 11 MW ze wsparciem CfD na rzecz skandynawskiego inwestora;
Doradztwo na rzecz sprzedającego (dewelopera PV) przy sprzedaży portfela PV o mocy 10 MW ze
wsparciem CfD na rzecz polskiej prwyatnej grupy energetycznej;
(dalsze referencje na kolejnych slajdach)

Najnowsze referencje w sektorze energetyki
słonecznej (PV)
Doradztwo dla dewelopera PV z państw bałtyckich dotyczące due diligence i nabycia portfela
projektów PV RTB o mocy 26 MW ze wsparciem CfD;
Doradztwo dla wiodącego inwestora na rynku PV w Polsce w zakresie due diligence pakietu o mocy
ponad 50 MW ze wsparciem CfD;

Doradztwo dla dużej polskiej firmy infrastrukturalnej w zakresie due diligence i nabycia portfela PV o
mocy prawie 20 MW ze wsparciem CfD. Późniejsze zaktualizowanie raportu due diligence dla banku
finansującego;

Doradztwo dla przedsiębiorstwa energetycznego z państw bałtyckich w zakresie due diligence
dużego portfela PV ze wsparciem CfD, a także późniejsze doradztwo przy opracowywaniu
dokumentów rozważanej transakcji;

Doradztwo na rzecz dużego polskiego dewelopera PV w zakresie due diligence (na potrzeby
finansowania bankowego) portfela o mocy ponad 35 MW ze wsparciem CfD;
(dalsze referencje na kolejnych slajdach)

Najnowsze referencje w sektorze energetyki
słonecznej (PV)
Doradztwo na rzecz dalekowschodniego prywatnego dewelopera PV przy sprzedaży portfela PV RTB
o mocy ponad 40 MW ze wsparciem CfD;

Doradztwo na rzecz dużego banku w Polsce przy transakcji obejmującej zarówno finansowanie
budowy, jak i długoterminowe refinansowanie pakietu o mocy ponad 45 MW ze wsparciem CfD;

Doradztwo na rzecz prywatnego inwestora PV z Wielkiej Brytanii przy due diligence oraz transakcji
M&A obejmującej projekty PV RTB o mocy 24 MW ze wsparciem CfD;
Due diligence dla konsorcjum banków finansujących duży portfel projektów PV ze wsparciem CfD;
Doradztwo dotyczące struktury holdingowej w Polsce dla zagranicznego inwestora w OZE

poprzedzające pierwsze przejęcia projektów PV w Polsce;
(dalsze referencje na kolejnych slajdach)

Najnowsze referencje w sektorze energetyki
słonecznej (PV)
Doradztwo na rzecz jednego z czołowych zagranicznych inwestorów w polskiej branży PV w
zakresie wielu postępowań o wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej przed Prezesem
Urzędu Regulacji Energetyki;

Doradztwo dla dużej europejskiej spółki EPC w zakresie kontraktu EPC (i związanych z nim
zabezpieczeń) zawartego z jednym z wiodących deweloperów PV w Polsce w odniesieniu do projektów

PV o mocy blisko 20 MW;

Doradztwo na rzecz dalekowschodniego inwestora w zakresie wielu postępowań o wydanie koncesji
na wytwarzanie energii elektrycznej przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
Due diligence dla strony sprzedającej na rzecz europejskiego inwestora PV dotyczącego dużego
(utility-scale) projektu PV przygotowywanego do tzw. aukcji OZE 2020;

Szereg opinii regulacyjnych dotyczących systemu wsparcia dla źródeł OZE w Polsce dla różnych
inwestorów PV działających w polskiej branży PV.

Najnowsze referencje w sektorze farm
wiatrowych
Do najistotniejszych niedawno zrealizowanych projektów naszych prawników, a także samej kancelarii, należą:
Due diligence dla strony kupującej dotyczące dwóch średniej wielkości projektów (każdy o mocy 20 - 25 MW)
przygotowanych do udziału w aukcji OZE oraz późniejsze doradztwo transakcyjne związane z nabyciem projektów;
Due diligence dla strony kupującej dotyczące klastra trzech projektów farm wiatrowych (każdy o mocy 15 - 50 MW)
przygotowanych do udziału w aukcji OZE oraz późniejsze wsparcie transakcyjne;
Due diligence dla strony sprzedającej dotyczące funkcjonującej farmy wiatrowej o mocy ponad 25 MW oraz
przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów transakcji oraz wsparcie w procesie M&A;
Due diligence dla strony sprzedającej dotyczące dwóch funkcjonujących instalacji wiatrowych przygotowane dla
międzynarodowej firmy inwestycyjnej planującej sprzedaż tych aktywów w Polsce;
Ograniczone due diligence dużego klastra funkcjonujących aktywów o mocy ponad 120 MW, wykonane dla dużego
międzynarodowego inwestora OZE (potencjalnego nabywcy), dotyczące bankowalności aktywów, możliwości
restrukturyzacji kredytu oraz renegocjacji obecnych umów PPA i CPA;
(dalsze referencje na kolejnym slajdzie)

Najnowsze referencje w sektorze farm
wiatrowych
Bieżące doradztwo na podstawie stałej umowy doradczej w sprawach korporacyjnych,
nieruchomościowych i regulacyjnych dla dwóch różnych międzynarodowych inwestorów w farmy

wiatrowe, którzy łącznie posiadają w Polsce aktywa farm wiatrowych o mocy powyżej 50 MW;
Doradztwo na rzecz polskiej firmy z branży OZE w związku ze sprzedażą dużego projektu farmy
wiatrowej ze wsparciem CfD znaczącemu międzynarodowemu przedsiębiorstwu energetycznemu;

Due diligence dla strony sprzedającej dotyczące portfela mniejszych projektów farm wiatrowych (o
mocy od 8 do 12 MW każdy) przygotowanych do udziału w aukcji OZE;
Doradztwo dla renomowanej międzynarodowej firmy EPC w Polsce w zakresie umów EPC
dotyczących aktywów wiatrowych zawartych z dużym polskim przedsiębiorstwem energetycznym;
Doradztwo dla prywatnego operatora farmy wiatrowej w zakresie kontraktu typu BoP (Balance of
Plant) dla dużego projektu farmy wiatrowej w Polsce.

Najnowsze referencje w branży naftowogazowej
Do najistotniejszych niedawno zrealizowanych projektów naszych prawników, a także samej kancelarii, należą:
Due diligence dla potencjalnego inwestora będącego stroną kupującą dotyczące praw poszukiwawczowydobywczych w Polsce odnoszących się do konwencjonalnych złóż ropy i gazu oraz doradztwo w zakresie
struktury planowanej transakcji M&A;
Reprezentowanie kanadyjskiej firmy poszukiwawczo-wydobywczej w tzw. postępowaniu kwalifikacyjnym,
prowadzonym przez regulatora branżowego, wymaganym do uzyskania koncesji poszukiwawczo-wydobywczych
w Polsce;
Doradztwo na rzecz firmy naftowo-gazowej przy budowie rurociągu przyłączeniowego niezbędnego do
późniejszego przesyłania gazu z odwiertu do gazociągu przesyłowego;

Przygotowanie wzorów umów na sprzedaż paliwa gazowego (które będą zawierane z klientami komercyjnymi)
dla prywatnej grupy obrotu gazem;
Due diligence przedsiębiorstwa obrotu gazem, wykonane na rzecz inwestora będącego stroną kupującą, w
szczególności w zakresie ryzyk regulacyjnych związanych z toczącymi się postępowaniami w sprawie
możliwego cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi.

Najnowsze referencje w sektorze
konwencjonalnej energetyki i ciepłownictwa
Do najistotniejszych niedawno zrealizowanych projektów referencyjnych naszych prawników, a także samej
kancelarii, należą:
Kompleksowe due diligence dla międzynarodowej
przedsiębiorstwa obrotu energią z zachodniej Polski;
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Doradztwo na rzecz tzw. prywatnego operatora systemu dystrybucjyjnego (OSDn) w rozmaitych kwestiach
umownych (np. umowy z odbiorcami przemysłowymi), a także w postępowaniach regulacyjnych (np.
zatwierdzenia taryf);
Prowadzenie postępowania sądowego w imieniu prywatnej firmy z branży OZE przeciwko operatorowi sieci w
zakresie opłat za przyłączenie do sieci;
Prowadzenie postępowania sądowego w imieniu spółki obrotu energią przeciwko jednemu z jej kluczowych
odbiorców w zakresie cen i innych warunków umowy PPA;
Doradztwo na rzecz inwestora kogeneracyjnego (CHP) przy przetargu na budowę nowych mocy
kogeneracyjnych w jednym z polskich miast (obejmujące również negocjacje umowy na odbiór ciepła);
Doradztwo regulacyjne na rzecz spółki obrotu energią w zakresie przepisów i regulacji REMIT oraz ich
zastosowania do transakcji dokonywanych przez Spółkę.

Najnowsze referencje z obszaru projektów
infrastrukturalnych
Do najistotniejszych niedawno zrealizowanych projektów naszych prawników, a także samej
kancelarii, należą:
Wsparcie dla prywatnego przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie projektu partnerstwa
publiczno-prywatnego (PPP) polegającego na rozbudowie istniejącego systemu wodociągowego w
zamian za dostarczanie wody do celów energetycznych;
Doradztwo dotyczące przebudowy kilku kilometrów dróg publicznych (w tym dróg krajowych) w
związku z koniecznymi dostawami urządzeń dla elektrowni w Polsce;
Doradztwo na rzecz międzynarodowej firmy infrastrukturalnej przy różnych umowach handlowych i
w sprawach korporacyjnych w związku z rozbudową obiektów infrastrukturalnych w Polsce;
Doradztwo w sprawach nieruchomościowych na rzecz funduszu private equity w związku z jego
zaangażowaniem w budowę parku przemysłowego w Polsce.
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