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Kancelaria CMS doradza austriackiemu inwestorowi przy budowie fabryki 
w Polsce 

Kancelaria CMS doradza grupie EGGER, producentowi płyt drewnopodobnych, 
przy pierwszej inwestycji w Polsce. Nowy zakład produkcyjny powstanie w Biskupcu 
na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wartość inwestycji szacowana 
jest na ok. 1 mld PLN. 

Jak informowała w swoim komunikacie prasowym Grupa EGGER, zlokalizowana 
w Polsce fabryka ma być najnowocześniejszym z zakładów przetwórstwa drewna 
działających w ramach Grupy, zatrudnienie w nim znajdzie ok. 400 osób, a kolejne 
ok. 600 dodatkowych miejsc pracy ma szansę powstać u partnerów biznesowych 
w związku z planowaną inwestycją.  

EGGER jest stale rozwijającą się, globalną firmą rodzinną z branży płyt 
drewnopochodnych, dostawcą pełnego asortymentu produktów dla przemysłu 
meblarskiego i wyposażenia wnętrz, produktów budowlanych oraz podłóg 
laminowanych. Siedemnaście fabryk firmy EGGER znajduje się w Europie: w Austrii, 
Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Rosji i Turcji.  

Zakres prac prawników CMS dla Grupy Egger w związku z nowo powstającym 
zakładem produkcyjnym obejmuje doradztwo przy procesie inwestycyjnym, 
w tym m.in. doradztwo prawne w zakresie prawa budowlanego, prawa pracy i prawa 
korporacyjnego oraz doradztwo podatkowe związane z prowadzeniem bezpośredniej 
inwestycji zagranicznej w Polsce.  
 
Zespołem prawników doradzającym w aspektach prawa budowlanego kieruje Lidia 
Dziurzyńska -Leipert, partner stojąca na czele zespołów ds. sektora budowlanego 
oraz ds. obsługi klientów niemiecko-języcznych w CMS, za doradztwo podatkowe 
odpowiada Andrzej Pośniak, partner zarządzający praktyką podatkową. Z kolei 
kwestie pracownicze nadzoruje Katarzyna Dulewicz, partner zarządzająca praktyką 
prawa pracy CMS w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W skład zespołu 
weszli m.in. Sandra Zach-Eustachiewicz, adwokat z praktyki nieruchomości i 
budownictwa, Łukasz Dynysiuk, counsel, oraz Piotr Nowicki z praktyki podatkowej, 
a także Tomasz Sancewicz, counsel oraz Agnieszka Kałwa prawnik z zespołu prawa 
pracy kancelarii CMS.  
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Dodatkowe informacje o CMS: CMS jest międzynarodową kancelarią prawniczą 
świadczącą kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz 
przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. Jesteśmy jedną 
z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce 
– działamy na polskim rynku od ponad 20 lat. W biurach CMS w Warszawie i 
Poznaniu pracuje ponad 140 prawników, którzy doradzają klientom działającym 
we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki. Więcej informacji: cms.law  


