
 

 

Grupa Trinity S.A. zajmuje się doradztwem transakcyjnym, prawym oraz inwestycjami. Podstawowy segment działalności stanowią 

procesy fuzji i przejęć oraz wyceny firm i marek. Obsługa prawna w ramach struktury realizowana jest przez ekspertów z kancelarii 

Waluga Szczurowski & Wspólnicy. Grupa Trinity S.A. w swoim portfelu inwestycyjnym posiada m.in. Mennicę Wrocławską – 

wiodącego dystrybutora metali szlachetnych w Polsce oraz agencję marketingu internetowego – Webber & Saar.   

 

Zakres działalności: 

 

Doradztwo transakcyjne: 

Eksperci z tego obszaru zajmują się głównie procesami fuzji i przejęć. Uczestniczą w nich od etapu przygotowania koncepcji 

strategicznej, aż po nadzór i koordynację prac związanych z obsługą prawną i podatkową. 

Analitycy Grupy Trinity S.A. specjalizują się także w przeprowadzaniu wycen przedsiębiorstw, należących do nich aktywów 

niematerialnych oraz opcji managerskich. 

 

Doradztwo prawne (Kancelaria Prawna Waluga Szczurowski & Wspólnicy): 

Prawnicy zatrudnieni w strukturach Kancelarii Prawnej Waluga Szczurowski & Wspólnicy odpowiadają za obsługę prawną 

wszelkich projektów realizowanych przez Grupę Trinity S.A. Zespół wyspecjalizowany jest  głównie w sektorze prawa 

kapitałowego, wspierając spółki w procesach związanych z ich sprzedażą, restrukturyzacją czy audytem. Kancelaria Prawna 

Waluga Szczurowski & Wspólnicy zajmuje się również kompleksową obsługą prawną dynamicznie rozwijającego się sektora e-

commerce. 

 

Inwestycje : 

W zakresie inwestycji Grupa Trinity S.A. buduje ofertę dla Klientów w oparciu o monitoring polskiego rynku private equity oraz 

aktywne poszukiwanie perspektywicznych spółek. Finansowanie w ramach venture capital i private equity oferowane jest 

głównie dla podmiotów z branż technologicznych (Internet, IT, e-commerce). Zaangażowanie kapitałowe rozpoczyna się od 0,5 

mln pln przy dwuletnim horyzoncie inwestycyjnym. 

 

Więcej informacji o Grupie Trinity S.A. oraz jej działalności można znaleźć na stronie internetowej www.grupatrinity.pl 

 

STOSOWANIE NAZWY FIRMY W PUBLIKACJACH 

W przypadku: 

- oficjalnych oświadczeń prosimy stosować pełną nazwę: Grupa Trinity S.A. 

- publikacji w prasie oraz Internecie dopuszczalna jest również nazwa bez formy prawnej tj. Grupa Trinity 

- opisu stanowisk prosimy pisać: Jan Kowalski, analityk finansowy, Grupa Trinity S.A.  

      lub Jan Kowalski, analityk finansowy w Grupie Trinity S.A. 

- Kancelarii Prawnej Waluga Szczurowski & Wspólnicy pełna nazwa to: Waluga Szczurowski i Wspólnicy sp. k. 

Kancelaria Prawna 

Wersja skrócona – również akceptowalna – to: Kancelaria Prawna Waluga Szczurowski & Wspólnicy 

 

Bardzo prosimy by NIE stosować innych, nieuzgodnionych wcześniej modyfikacji zapisów, a w szczególności:  

Trinity, trinity, grupy Trinity, grupy Trinity, Trinity Group, GT , GT SA 

http://www.grupatrinity.pl/

