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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
Equinor/Polenergia: doradztwo w związku z projektem joint venture dotyczącym morskiej farmy wiatrowej
Bałtyk I, w ramach którego spółka Equinor nabyła 50% udziałów w tej inwestycji od Polenergii. Była to
pierwsza tego typu transakcja na polskim rynku morskiej energetyki wiatrowej, zrealizowana przez duży
podmiot prowadzący działalność w zakresie budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych na całym
świecie.
Equinor: nabycie 100% udziałów w dwóch projektach morskich farm wiatrowych o łącznej planowanej mocy
przekraczającej 1000 MW, które zostaną zlokalizowane w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu
Bałtyckim.
PGE: doradztwo w procesie wyboru partnera joint venture utworzonego w celu realizacji dwóch projektów
morskich elektrowni wiatrowych o mocy całkowitej do 2500 MW, które zostaną zlokalizowane w polskiej
wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim.
PGE: doradztwo dotyczące strategii grupy po wprowadzeniu w 2018 roku regulacji zamrażającej ceny energii
elektrycznej dla odbiorców końcowych.
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Mansa Investments: doradztwo na rzecz akcjonariusza większościowego przy zawarciu umowy
inwestycyjnej i umowy akcjonariuszy ze spółką powiązaną z Brookfield Renewable Partners L.P. oraz przy
wezwaniu na akcje Polenergia S.A.
EDF: doradztwo w strategicznym procesie zbycia aktywów wytwarzania energii ze źródeł konwencjonalnych
w Polsce. Wartość transakcji przekroczyła miliard euro.
ENEA: doradztwo w związku z nabyciem (od Engie) a następnie integracją elektrowni Połaniec w ramach
Grupy ENEA. Szacunkowa wartość transakcji: 290 mln euro.
ENEA: doradztwo w związku z udziałem w projekcie inwestycyjnym elektrowni węglowej Ostrołęka C o mocy
1000 MW. Szacunkowa wartość inwestycji: 1,35 mld euro.
ENEA: doradztwo w związku z realizacją projektu elektrowni opartej na technologii IGCC w Bogdance przez
ENEA i Mitsubishi Hitachi Power Systems (joint venture). Szacunkowa wartość inwestycji: 500 mln euro.
Fortum: doradztwo w procesie strategicznej analizy aktywów produkcji energii i przesyłu energii cieplnej w
Polsce.

Nagrody i rekomendacje
The Legal 500 EMEA 2020: rekomendowany jako wiodący prawnik w kategorii Energetyka i zasoby naturalne
w Polsce (Hall of Fame)
Chambers Europe 2020: wyróżniony w dziedzinie energetyki i surowców naturalnych w Polsce (Eminent
Practitioner)
Chambers Global 2019: wyróżniony w gronie znakomitych praktyków prawa w zakresie projektów i
energetyki w Europie (Notable Practitioner)
Chambers Europe 2019: wyróżniony w zakresie projektów i energetyki w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej i Europie (Notable Practitioner)
The Legal 500 EMEA 2019: rekomendowany jako wiodący prawnik w kategorii „energetyka i zasoby
naturalne" w Polsce (Leading Individual)
IFLR1000 2020: 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 dwudziestu menedżerów w Polsce

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

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

Sektory gospodarki
Energetyka
Organy państwowe
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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