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1. Klient 

�Spółka akcyjna starała się sprzedać jedną ze swoich spółek zależnych ("Target").

�Target prowadzi 280 sklepów handlowych / hipermarketów, zatrudniających ok. 34.000 

pracowników (średnia długość zatrudnienia > 18 lat).

�Wiele różnych przejęć innych spółek na przestrzeni lat � wielka różnorodność 

stosowanych umów o pracę.
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2. Sytuacja prawna

Stosowanie układów zbiorowych pracy
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3. Nasz projekt

�Przegląd/analiza umów o pracę około 20.000 pracowników zawartych przed 2002 r. 

�Ok. 200.000 plików PDF zawierających 1 do 20 dokumentów, 65 GB

�Identyfikacja klauzul odsyłających do układów zbiorowych pracy

�Klasyfikacja tych umów według działania klauzul

�Klasyfikacja umów o pracę na okres po 2002 r. była możliwa na podstawie poprzedniego 

przeglądu przez klienta i oceny, że umowy po 2002 r. były jednolicie zaprojektowane.



4. Wyniki/Korzyści (1/2)

�Duża różnorodność umów o pracę (praktycznie niemożliwe, aby potencjalni nabywcy 

ocenili sytuację umowną w ramach (czasowych) due diligence).

�Również: brak dogłębnej wiedzy o kliencie.

�Punkt wyjścia dla wszystkich potencjalnych nabywców: założenie, że około 80-90% 

umów o pracę wspomnianych 20.000 pracowników zawiera "toksyczne" klauzule 

odsyłające.

�Jeśli nasz klient może poinformować nabywców, że np. tylko 40% umów zawiera 

klauzule "toksyczne", to zwiększa to wartość spółki Target i powinno prowadzić do 

wyższych ofert.

Korzyść dla klienta w procesie sprzedaży
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4. Wyniki/Korzyści (2/2)

Porównanie personelu/czasu spędzonego na przeglądzie
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5. Wyzwania

�Ogromna ilość danych 

�Słaba jakość skanów/cyfrowych dokumentów 

�Duża różnorodność umów o pracę i klauzul odsyłających 

�Wielokrotnie zawierane umowy/aneksy 

�Zmiany w orzecznictwie niemieckim w ciągu ostatnich lat w zakresie interpretacji klauzul 

odsyłających

�Luminance niezbyt pomocny odnośnie dat (dat podpisania umów) istotnych w naszym 

kontekście (daty są czasami pisane odręcznie/przekreślone/nie zawsze na ostatniej 

stronie)
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6. Możliwość korzystania z Luminance w przyszłości

�Przegląd/analiza dużej liczby dokumentów

�Określenie i przegląd konkretnych klauzul/wzorów (np. klauzule odsyłające do układów 

zbiorowych, zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy, okres wypowiedzenia itp.)

�Możliwość przeglądu (konkretnych) dokumentów odnoszących się do jednej osoby

�Przyspieszenie przeglądu dokumentów

�Tworzenie zindywidualizowanego raportu (Excel/Word) 

(filtrowanie/sortowanie/kategoryzacja)
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Pytania
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