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Arkadiusz Krasnodębski, partner zarządzający w polskim biurze Dentons, kieruje warszawskim oraz europejskim
Zespołem Energetyki i Zasobów Naturalnych.
Koncentruje się na doradztwie w kwestiach regulacyjnych, kontraktowych i korporacyjnych na rzecz podmiotów
prowadzących działalność w sektorze elektroenergetycznym oraz użyteczności publicznej. Doradza właścicielom i
operatorom sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, wytwórcom energii elektrycznej, spółkom obrotu i odbiorcom
energii elektrycznej i gazu.
Koordynował i kierował doradztwem prawnym w licznych projektach typu greenfield i brownfield w sektorze
elektroenergetycznym dotyczących m.in. gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, energii odnawialnej oraz energii
atomowej. Uczestniczył w procesach prywatyzacyjnych oraz postepowaniach zamówieniowych w sektorze
energetycznym. Doradza także spółkom inżynieryjnym specjalizującym się w projektach energetycznych.

Doświadczenie
Jedno z kluczowych globalnych przedsiębiorstw energetycznych: Doradztwo przy licznych projektach,
m.in. złożonym międzynarodowym projekcie inwestycyjnym w energetyce jądrowej.
Polski operator sieci przesyłowych: Doradztwo w sprawach regulacyjnych, kontraktowych i
korporacyjnych, w tym w projektach inwestycyjnych, których celem było zbudowanie linii przesyłowej
łączącej Polskę z Litwą oraz uzyskanie statusu połączenia międzyoperatorskiego dla kabla podmorskiego,
łączącego Polskę i Szwecję.
Największa firma z branży gazowej na świecie: Reprezentacja w unijnym postępowaniu dotyczącym
praktyk ograniczających konkurencję (na mocy Art. 102) „Dostawcy gazu z segmentu upstream w Europie
Środkowo-Wschodniej” oraz doradztwo dotyczące działalności firmy w Polsce.
Polscy i zagraniczni inwestorzy: Doradztwo w sprawach prywatyzacyjnych i projektach inwestycyjnych
dotyczących produkcji, przesyłu i obrotu energią elektryczną, w tym ze źródeł odnawialnych, jak również
ciepłem oraz gazem.
Polscy i zagraniczni inwestorzy i deweloperzy: Doradztwo w sprawach regulacyjnych oraz projektowych
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w zakresie prawa polskiego i unijnego w związku z inwestycjami w projekty energii odnawialnej w Polsce.

Nagrody i rekomendacje
Chambers Global 2019: wyróżniony w gronie znakomitych praktyków prawa w zakresie projektów i
energetyki w Europie („notable practitioner").
Chambers Europe 2019: wyróżniony w dziedzinie energetyki i surowców naturalnych w Polsce („eminent
practitioner") oraz w zakresie projektów i energetyki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Europie
(„notable practitioner").
The Legal 500 EMEA 2019: rekomendowany jako wiodący prawnik w kategorii „energetyka i zasoby
naturalne" w Polsce („leading individual").
IFLR1000 2019: wyróżniony jako „market leader" w Polsce w zakresie energetyki i infrastruktury, projektów,
fuzji i przejęć, restrukturyzacji i upadłości oraz w sektorach: energetyka, zasoby naturalne, paliwo i gaz,
transport i użyteczność publiczna.
Ranking Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita 2018: rekomendowany jako lider w zakresie
prawa energetycznego w Polsce.
Expert Guides 2019 (Euromoney): wyróżniony w dziedzinie energetyki i surowców naturalnych w Polsce.
Bloomberg BusinessWeek Polska 2014: wyróżniony w gronie top 20-stu menedżerów w Polsce.

Działalność zawodowa
Zatrudnienie
Poland Managing Partner, Dentons, Warszawa, 2014 do teraz
Partner, Dentons (wcześniej Salans), 2003 – 2013
Senior Associate, Salans, 2001 – 2003
Associate, a później Counsel, Hunton & Williams, 1993 – 2001
Konsultant, Coopers & Lybrand, 1992 – 1993

Specjalizacje
Obszary prawa
Prawo spółek
Prawo pracy
Ochrona środowiska i zasoby naturalne
Realizacja projektów

Sektory gospodarki
Energetyka
Organy państwowe
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Infrastruktura i PPP
Górnictwo
Transport

Wykształcenie
Stockholms Universitet, 1992, LL.M.
Uniwersytet Jagielloński, 1990, magister prawa

Kwalifikacje i uprawnienia
Radca prawny, Polska, 1999

Języki
Angielski
Polski
Rosyjski
Szwedzki
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