
                                                                                                                

 

 

 

Z piątego numeru

udział, o 

prawną.

archiwalne 

www.auxilium.com.pl

 

Porady podatkowo

� Nowe
oraz

Obecnie oczekuje na podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z 

dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Wskazany akt prawny dokonuje w 

Rady 2008/7/WE 

gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008, str. 11). 

rozwiązania odnośnie opodatkowania umów spółek oraz

 Nie będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich 

 zmiany związane z:

 a) łączeniem spółek kapitałowych,

 b) przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,

 c) wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian 

 -

 -

 kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te 

 udziały lub akcje, posiada już więks

 

 

Wydarzenia

� Konferencja w Gdańsku 
4 grudnia 2008 roku
pozyskać kapitał na rozwój firmy”
Wartościowych w Warszawie przez Auxilium S.A. oddział Gdyni

oraz Oliwską Grupę Konsultingową. Tematem konferencji będą  zewnętrzne możliwości 

pozyskania kapitału na rozwój firmy.

Plan konferencji

                                                                                                                

piątego numeru 

o najświeższ

prawną. Zapraszamy więc 

archiwalne newsletter’a dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem

.auxilium.com.pl

Porady podatkowo

Nowe ro
oraz zmian umowy

Obecnie oczekuje na podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z 

dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Wskazany akt prawny dokonuje w 

Rady 2008/7/WE 

gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008, str. 11). 

rozwiązania odnośnie opodatkowania umów spółek oraz

Nie będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich 

zmiany związane z:

a) łączeniem spółek kapitałowych,

b) przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,

c) wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian 

- oddziału spółki kapitałowej,

- udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo 

kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te 

udziały lub akcje, posiada już więks

Wydarzenia

Konferencja w Gdańsku 
4 grudnia 2008 roku
pozyskać kapitał na rozwój firmy”
Wartościowych w Warszawie przez Auxilium S.A. oddział Gdyni

oraz Oliwską Grupę Konsultingową. Tematem konferencji będą  zewnętrzne możliwości 

pozyskania kapitału na rozwój firmy.

Plan konferencji:

                                                                                                                

 newsletter

najświeższych informacj

apraszamy więc serdecznie do lektury

newsletter’a dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem

.auxilium.com.pl 

Porady podatkowo

rozwiązania 
zmian umowy

Obecnie oczekuje na podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z 

dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Wskazany akt prawny dokonuje w 

Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od 

gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008, str. 11). 

rozwiązania odnośnie opodatkowania umów spółek oraz

Nie będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich 

zmiany związane z: 

a) łączeniem spółek kapitałowych,

b) przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,

c) wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian 

oddziału spółki kapitałowej,

udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo 

kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te 

udziały lub akcje, posiada już więks

Wydarzenia 

Konferencja w Gdańsku 
4 grudnia 2008 roku zapraszamy 

pozyskać kapitał na rozwój firmy”
Wartościowych w Warszawie przez Auxilium S.A. oddział Gdyni

oraz Oliwską Grupę Konsultingową. Tematem konferencji będą  zewnętrzne możliwości 

pozyskania kapitału na rozwój firmy.

: 

                                                                                                                

er’a dowiecie się Państwo

informacjach dotyczących spółki, a także przeczytasz kolejna poradę  

serdecznie do lektury

newsletter’a dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem

Porady podatkowo-prawne

związania odnośnie opodatkowania umów spółek 
zmian umowy.  

Obecnie oczekuje na podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z 

dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Wskazany akt prawny dokonuje w 

z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od 

gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008, str. 11). 

rozwiązania odnośnie opodatkowania umów spółek oraz

Nie będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich 

a) łączeniem spółek kapitałowych,

b) przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,

c) wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian 

oddziału spółki kapitałowej, 

udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo 

kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te 

udziały lub akcje, posiada już więks

Konferencja w Gdańsku  
zapraszamy na bezpłatną konferencje

pozyskać kapitał na rozwój firmy”
Wartościowych w Warszawie przez Auxilium S.A. oddział Gdyni

oraz Oliwską Grupę Konsultingową. Tematem konferencji będą  zewnętrzne możliwości 

pozyskania kapitału na rozwój firmy. 

                                                                                                                

cie się Państwo

ach dotyczących spółki, a także przeczytasz kolejna poradę  

serdecznie do lektury 

newsletter’a dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem

prawne 

odnośnie opodatkowania umów spółek 

Obecnie oczekuje na podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z 

dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Wskazany akt prawny dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 

z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od 

gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008, str. 11). 

rozwiązania odnośnie opodatkowania umów spółek oraz

Nie będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich 

a) łączeniem spółek kapitałowych, 

b) przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,

c) wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian 

udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo 

kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te 

udziały lub akcje, posiada już większość głosów.”. 

na bezpłatną konferencje
pozyskać kapitał na rozwój firmy” organizowaną pod patronatem Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie przez Auxilium S.A. oddział Gdyni

oraz Oliwską Grupę Konsultingową. Tematem konferencji będą  zewnętrzne możliwości 

                                                                                                                                         

cie się Państwo: o wydarze

ach dotyczących spółki, a także przeczytasz kolejna poradę  

 bieżącego numeru

newsletter’a dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem

odnośnie opodatkowania umów spółek 

Obecnie oczekuje na podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z 

dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 

z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od 

gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008, str. 11). 

rozwiązania odnośnie opodatkowania umów spółek oraz

Nie będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich 

b) przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,

c) wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo 

kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te 

zość głosów.”. , ustanowienie

na bezpłatną konferencje
organizowaną pod patronatem Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie przez Auxilium S.A. oddział Gdynia, Gdański Związek Pracodawców 

oraz Oliwską Grupę Konsultingową. Tematem konferencji będą  zewnętrzne możliwości 

                          Numer 5/2008

ydarzeniach w których braliśmy 

ach dotyczących spółki, a także przeczytasz kolejna poradę  

bieżącego numeru. 

newsletter’a dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem

odnośnie opodatkowania umów spółek 

Obecnie oczekuje na podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z 

dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 

z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od 

gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008, str. 11). Ustawa przynosi nowe 
rozwiązania odnośnie opodatkowania umów spółek oraz zmian umowy. 

Nie będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich 

b) przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, 

za jej udziały lub akcje:

udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo 

kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te 

, ustanowienie zabezpieczenia

na bezpłatną konferencje „Jak nie zaciągając kredytów 
organizowaną pod patronatem Giełdy Papierów 

a, Gdański Związek Pracodawców 

oraz Oliwską Grupę Konsultingową. Tematem konferencji będą  zewnętrzne możliwości 

/2008   (21 listopada

ch w których braliśmy 

ach dotyczących spółki, a także przeczytasz kolejna poradę  

. Wszystkie numery 

newsletter’a dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem

odnośnie opodatkowania umów spółek 

Obecnie oczekuje na podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z 

dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 

z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od 

Ustawa przynosi nowe 
zmian umowy.  

Nie będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich 

za jej udziały lub akcje: 

udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo 

kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te 

zabezpieczenia

„Jak nie zaciągając kredytów 
organizowaną pod patronatem Giełdy Papierów 

a, Gdański Związek Pracodawców 

oraz Oliwską Grupę Konsultingową. Tematem konferencji będą  zewnętrzne możliwości 

listopada) 

ch w których braliśmy 

ach dotyczących spółki, a także przeczytasz kolejna poradę  

Wszystkie numery 

newsletter’a dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem: 

odnośnie opodatkowania umów spółek 

Obecnie oczekuje na podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z 

dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 

z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od 

Ustawa przynosi nowe 

Nie będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich 

udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo 

kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te 

zabezpieczenia.     

„Jak nie zaciągając kredytów 
organizowaną pod patronatem Giełdy Papierów 

a, Gdański Związek Pracodawców 

oraz Oliwską Grupę Konsultingową. Tematem konferencji będą  zewnętrzne możliwości 
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10.00  - Przywitanie gości 
10.15  - Przedstawienie planu konferencji, krótka prezentacja Gdańskiego Związku Pracodawców. 
10.30 - NewConnect – kapitał i prestiż dla przedsiębiorstwa  
1. Wstępne informacje o NewConnect:  

a. NewConnect - Alternatywny System Obrotu.  

b. Czym rynek alternatywny różni sie od podstawowego- 

c. Jakie spółki mogą dołączyć do Newconnect.   

d. Co może stanowić przedmiot obrotu na Newconnect. 

2. Jak wygląda proces wprowadzenia spółki na NewConnect  

a. Proces wprowadzenia spółki na rynek NewConnect – od decyzji  do debiutu giełdowego 

b. Docelowy profil spółek, jakie są pożądane na rynku NewConnect 

b. W jaki sposób pozyskać inwestorów. Różnice pomiędzy ofertą prywatną, a ofertą publiczną  

3. Rola Autoryzowanego Doradcy w przygotowaniu emitenta do wprowadzenia instrumentów 

finansowych do obrotu na rynku NewConnect.  

a. prezentacja spółki AUXILIUM S.A. jako autoryzowanego doradcy 

4. Plusy i minusy istnienia na Newconnect  

5. Etapy rozwój spółki na giełdzie. 

12.00 – Przerwa na kawę 

12.30  - Finansowanie zewnętrzne – VC i PE  

1. Rozwój przedsiębiorstw poprzez finansowanie zewnętrzne 

 a. Fazy rozwoju przedsiębiorstw i metody ich finansowania  

b. Specyfika finansowania inwestycji kredytem bankowym  

c. Fundusze VC/PE jako partner - wady i zalety  

2. Nie tylko rozwój organiczny  

a. Czym są transakcje M&A 

 b. Szanse i zagrożenia w procesie łączenia przedsiębiorstw  

c. Wykup menedżerski to nie zamach na firmę – case study  

3. Dlaczego warto korzystać z doradców  

a. Co „wnosi” doradca zewnętrzny do przedsiębiorstwa  

b. Dlaczego transakcja z doradcą jest bezpieczniejsza? 

14.00    Zakończenie konferencji  

Prelegentami podczas konferencji będą przedstawiciele spółki AUXILIUM S.A oraz konsultanci 

Oliwskiej Grupy Konsultingowej. 

Konferencja odbędzie się 4-go grudnia 2008 roku w Gdańsku przy ulicy Uphagena 23 w siedzibie 

Gdańskiego Związku Przedsiębiorców.  

Zgłoszenia  pod adresem gdynia@auxilium.com.pl     Serdecznie zapraszamy do udziału! 

� Auxilium pod lupą  
4 listopada 2008 roku w  Elektronicznym Biuletynie rynku NewConnect nr 12/2008 w zakładce  

„spółka pod lupą” ukazał się obszerniejszy tekst o Auxilium. Można w nim zapoznać się z 

bieżącymi  informacjami  finansowymi, realizacją planów i strategii oraz przybliżyć sylwetkę 

Prezes Auxilium Pani Zofii Podhorodeckiej. 

� Targi pracy 

29 października 2008 r. – Auxilium wzięło udział w Targach Pracy odbywających się w Warszawie 

w Pałacu Kultury i Nauki. Była to doskonała okazja do zaprezentowania Spółki młodym osobom 

wkraczającym na rynek pracy, nierzadko również akcjonariuszom i inwestorom giełdowym. 

� Złoty Certyfikat Fair Play 

Dnia 05.12.2008r. w Warszawie na uroczystej  XI Gali programu  zorganizowanej przez 

Kapitułę  Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Instytut Badań 



�

�

�

                                                                                                                

 

 

nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym 

Fair Play" 200

standardy przejrzystej działalności oraz najwyższej jakości świadczonych przez nas usług zgodnie z 

zasadami etyki biznesu.

 

� Zapowiedzi 
 

Organizowana przy współudziale Auxilium, Gdańskiego Związku Pracodawców i 

Konsultingowej p

pozyskać kapitał na rozwój 

czasie na Pomorzu została przełożona na dzień 4 grudnia 2008 r. 

strony 

zapraszamy.

 
 

 

Statystyka notowań giełdowych w

 

Lp. Wyszczególnienie

1 Kurs akcji maksymalny

2 Kurs akcji minimalny

3 Kurs akcji średni 

4 Wartość obrotu ogółem

5 Średnia transakcja

6 Wolumen obrotu ogółem

7 Średni wolumen obrotu na sesję

 

 

Media o nas

� Gazeta Prawna

“Wypowied

� Głos Tygodnik Nowohucki 07.11.2008

„Auxilium doradza”

� Puls Biznesu 22.10.2008

„Auxilium poprawia wyniki”

                                                                                                                

nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym 

Fair Play" 2008 wraz z Złotym Certyfi

standardy przejrzystej działalności oraz najwyższej jakości świadczonych przez nas usług zgodnie z 

zasadami etyki biznesu.

Zapowiedzi 

• UWAGA ZMIANA TERMINU

Organizowana przy współudziale Auxilium, Gdańskiego Związku Pracodawców i 

onsultingowej planowana na 

pozyskać kapitał na rozwój 

czasie na Pomorzu została przełożona na dzień 4 grudnia 2008 r. 

strony www.auxilium.com.pl

zapraszamy.  

 
 

Statystyka notowań giełdowych w

Wyszczególnienie

Kurs akcji maksymalny

Kurs akcji minimalny

Kurs akcji średni 

Wartość obrotu ogółem

Średnia transakcja

Wolumen obrotu ogółem

Średni wolumen obrotu na sesję

Media o nas

Gazeta Prawna- 10

ypowiedź ekspert

Głos Tygodnik Nowohucki 07.11.2008

„Auxilium doradza”

Puls Biznesu 22.10.2008

„Auxilium poprawia wyniki”

                                                                                                                

nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym 

8 wraz z Złotym Certyfi

standardy przejrzystej działalności oraz najwyższej jakości świadczonych przez nas usług zgodnie z 

zasadami etyki biznesu. 

Zapowiedzi  

UWAGA ZMIANA TERMINU

Organizowana przy współudziale Auxilium, Gdańskiego Związku Pracodawców i 

lanowana na 

pozyskać kapitał na rozwój firmy”, 

czasie na Pomorzu została przełożona na dzień 4 grudnia 2008 r. 

.auxilium.com.pl, zapisy po

Statystyka notowań giełdowych w

Wyszczególnienie 

Kurs akcji maksymalny 

Kurs akcji minimalny 

Kurs akcji średni ważony wolumen

Wartość obrotu ogółem 

Średnia transakcja 

Wolumen obrotu ogółem

Średni wolumen obrotu na sesję

Media o nas 

0.11.2008 

eksperta z Auxilium 

Głos Tygodnik Nowohucki 07.11.2008

„Auxilium doradza” 

Puls Biznesu 22.10.2008 

„Auxilium poprawia wyniki” 

                                                                                                                

nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym 

8 wraz z Złotym Certyfikatem 

standardy przejrzystej działalności oraz najwyższej jakości świadczonych przez nas usług zgodnie z 

UWAGA ZMIANA TERMINU 

Organizowana przy współudziale Auxilium, Gdańskiego Związku Pracodawców i 

lanowana na 27 listopad

firmy”, w związku z innymi wydarzeniami odbywającymi się w tym 

czasie na Pomorzu została przełożona na dzień 4 grudnia 2008 r. 

, zapisy po

Statystyka notowań giełdowych w

 

ważony wolumen 

 

Wolumen obrotu ogółem 

Średni wolumen obrotu na sesję 

z Auxilium ” 

Głos Tygodnik Nowohucki 07.11.2008 

                                                                                                                

nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Auxilium odbierze

katem .Jest to już trzeci z kolei certyfikat podkreślający 

standardy przejrzystej działalności oraz najwyższej jakości świadczonych przez nas usług zgodnie z 

  

Organizowana przy współudziale Auxilium, Gdańskiego Związku Pracodawców i 

istopada 2008 r.- 

w związku z innymi wydarzeniami odbywającymi się w tym 

czasie na Pomorzu została przełożona na dzień 4 grudnia 2008 r. 

, zapisy pod adresem 

Statystyka notowań giełdowych w

 

                                                                                                                                         

Auxilium odbierze

Jest to już trzeci z kolei certyfikat podkreślający 

standardy przejrzystej działalności oraz najwyższej jakości świadczonych przez nas usług zgodnie z 

Organizowana przy współudziale Auxilium, Gdańskiego Związku Pracodawców i 

 konferencja

w związku z innymi wydarzeniami odbywającymi się w tym 

czasie na Pomorzu została przełożona na dzień 4 grudnia 2008 r. 

adresem gdynia@auxilium.com.pl

Statystyka notowań giełdowych w paźd

Wartość 

3,74 

3,02 

3,38 

720 

1 558 

106 668 

4 638 
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Auxilium odbierze  statuetkę 

Jest to już trzeci z kolei certyfikat podkreślający 

standardy przejrzystej działalności oraz najwyższej jakości świadczonych przez nas usług zgodnie z 

Organizowana przy współudziale Auxilium, Gdańskiego Związku Pracodawców i 

onferencja „Jak nie zaciągając kredytów 

w związku z innymi wydarzeniami odbywającymi się w tym 

czasie na Pomorzu została przełożona na dzień 4 grudnia 2008 r.  Plan spotkania do pobrania ze 

gdynia@auxilium.com.pl

październiku

/2008   (21 listopada

statuetkę "Przedsiębiorstwo 

Jest to już trzeci z kolei certyfikat podkreślający 

standardy przejrzystej działalności oraz najwyższej jakości świadczonych przez nas usług zgodnie z 

Organizowana przy współudziale Auxilium, Gdańskiego Związku Pracodawców i Oliwskiej Grupy 

Jak nie zaciągając kredytów 

w związku z innymi wydarzeniami odbywającymi się w tym 

Plan spotkania do pobrania ze 

gdynia@auxilium.com.pl serdecznie 

ierniku 2008
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zł 

zł 

zł 

tys. zł

zł 

akcja

akcja

listopada) 
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standardy przejrzystej działalności oraz najwyższej jakości świadczonych przez nas usług zgodnie z 

Oliwskiej Grupy 
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2008 r. 
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Kontakt

Szanujemy Twoją prywatność. Jeżeli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie tego 

                                                                                                                

Parkiet 22.10.2008 
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Głos Tygodnik Nowohucki 16.10.2008

Wiedza obniża ryzyko

Gazeta Prawna- 13.

ypowiedź ekspert

Franchising – październik 2008

“Auxilium buduje sieć partnerską”

Gazeta Prawna- 29.09.2008

“Warto wydać standard o płatnościach akcjami”

Gazeta Prawna- 18.09.2008

“Prawnik Auxilium S.A. odpowiada jakie opłaty wnosi się przy składaniu skargi do WSA”
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Parkiet 22.10.2008  

„Przekroczone prognozy” 

Głos Tygodnik Nowohucki 16.10.2008

Wiedza obniża ryzyko” 

13.10.2008 

eksperta z Auxilium 

październik 2008

“Auxilium buduje sieć partnerską”

29.09.2008 

“Warto wydać standard o płatnościach akcjami”

18.09.2008 

“Prawnik Auxilium S.A. odpowiada jakie opłaty wnosi się przy składaniu skargi do WSA”

18.09.2008 

Auxilium zamiast HLB Frąckowiak

Szanujemy Twoją prywatność. Jeżeli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie tego 
magda.mierzynska@auxilium.com.pl o treści

                                                                                                                

Głos Tygodnik Nowohucki 16.10.2008 

z Auxilium ” 

październik 2008 

“Auxilium buduje sieć partnerską” 

“Warto wydać standard o płatnościach akcjami”

“Prawnik Auxilium S.A. odpowiada jakie opłaty wnosi się przy składaniu skargi do WSA”

Auxilium zamiast HLB Frąckowiak-nowy auditor TelForceOne

Siedziba Główna Kraków

31-564 Kraków, 

tel: 012 425

fax: 012 425 91 47 

tel. kom.:+48 

e-mail: auxilium@auxilium.com.pl

 ul. Łagiewnicka 54/56 lok 309,

nr. tel: 042/ 255 58 64;

tel. kom.

ul. Starowiejska 47/12,

nr. tel/fax 058/ 7819811; tel. kom.

Szanujemy Twoją prywatność. Jeżeli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie tego 
magda.mierzynska@auxilium.com.pl o treści

                                                                                                                

“Warto wydać standard o płatnościach akcjami” 

“Prawnik Auxilium S.A. odpowiada jakie opłaty wnosi się przy składaniu skargi do WSA”

nowy auditor TelForceOne

 

Siedziba Główna Kraków

564 Kraków, Al. Pokoju 84

Sekretariat: 

425 80 53, 686 03 30, 686 30 05

fax: 012 425 91 47 

 602 77 29 76 lub 501 86

auxilium@auxilium.com.pl

Oddział Łódź  

ul. Łagiewnicka 54/56 lok 309,

42/ 255 58 64;  fax: 042/ 255 58 65

tel. kom. 508 056 221

Oddział Gdynia 

ul. Starowiejska 47/12, 81-

nr. tel/fax 058/ 7819811; tel. kom.

   

 

Szanujemy Twoją prywatność. Jeżeli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie tego 
magda.mierzynska@auxilium.com.pl o treści

                                                                                                                                         

“Prawnik Auxilium S.A. odpowiada jakie opłaty wnosi się przy składaniu skargi do WSA”

nowy auditor TelForceOne” 

Siedziba Główna Kraków 

Al. Pokoju 84 

 

53, 686 03 30, 686 30 05 

fax: 012 425 91 47  

76 lub 501 86  44 13 

auxilium@auxilium.com.pl  

 

ul. Łagiewnicka 54/56 lok 309,   91-463 Łódź 

fax: 042/ 255 58 65 

221         

Oddział Gdynia  

363 Gdynia  

nr. tel/fax 058/ 7819811; tel. kom. 508 056 216    

Szanujemy Twoją prywatność. Jeżeli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie tego 
magda.mierzynska@auxilium.com.pl o treści WYPISZ
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listopada) 

“Prawnik Auxilium S.A. odpowiada jakie opłaty wnosi się przy składaniu skargi do WSA” 
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