Energetyka

Zmienność cen ropy naftowej oraz wyczerpywanie się tradycyjnych, węglowodorowych źródeł energii powodują, że
funkcjonowanie w branży, która już teraz charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością, stanowi coraz większe
wyzwanie. Jednocześnie, naciski polityczne dodatkowo komplikują sytuację, w której dostawcy energii są również
dostawcami podstawowych usług publicznych, zaś rządy i organy regulacyjne dążą do zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego oczekując zarówno stabilności cen, jak i czystszych źródeł energii.
Działając na rynku, który podlega tak dynamicznym zmianom i różnorakim wpływom, potrzebują Państwo wsparcia
firmy prawniczej, która doskonale rozumie zasady jego działania i znana jest ze swojej innowacyjności i zręczności
w osiąganiu celów biznesowych dla swoich klientów. Dentons zapewnia Państwu takie wsparcie dysponując
olbrzymim doświadczeniem we wszystkich obszarach rynku energii na całym świecie. Doświadczenie to obejmuje
usługi doradztwa prawnego dla klientów we wszystkich ogniwach łańcucha produkcji i dostaw energii, począwszy od
największych firm wydobywczych ropy naftowej i gazu, niezależnych dostawców surowców kopalnych, poprzez
spółki transportowe, wytwórców i dostawców energii, po instytucje finansowe oraz dużych odbiorców energii.
Prawnicy kancelarii Dentons pracują dla rządów ponad 40 państw nad reformami rynków energii i największymi
projektami z zakresu zamówień publicznych, dzięki czemu dysponują wiedzą i znajomością problematyki rzadko
spotykaną wśród firm prawniczych.
Prawnicy Dentons, rozumiejący niuanse sektora energetycznego i dostrzegający perspektywy, jakie otwierają się
zarówno w obszarach tradycyjnych, jak i nowych technologii, są w stanie zapewnić swoim klientom pomoc w
kształtowaniu przedsięwzięć biznesowych w sposób zgodny z ich oczekiwaniami. Dentons oferuje swoim klientom
innowacyjne doradztwo oraz znajomość branży w skali globalnej, zarówno w obszarach pozyskiwania surowców, jak
i ich dystrybucji, a także od wytwarzania energii aż do jej sprzedaży detalicznej.
Nasi prawnicy zapewniają skuteczne rozwiązania dla całego spektrum zagadnień związanych z sektorem energetyki,
włącznie z obsługą transakcji, doradztwem dotyczącym kształtowania polityki energetycznej oraz rozstrzyganiem
sporów, w następujących obszarach:

• Wydobycie i dystrybucja ropy naftowej i gazu
• Energia jądrowa
• Odnawialne źródła energii i energetyka niekonwencjonalna
• Wytwarzanie konwencjonalne
• Przesył i dystrybucja energii
• Dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego dla odbiorców detalicznych
• Transport rurociągowy i morski
• LNG, obrót gazem i ropą naftową
• Reforma rynku energii
• Prywatyzacja przedsiębiorstw sektora energetyki
Obszary działalności:
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• Energia elektryczna
• Finansowanie projektów (Project Finance)
• Gospodarka wodna
• Lobbing energetyczny
• Obrót energią, marketing oraz instrumenty
pochodne

• Odnawialne źródła energii
• Papiery wartościowe i finansowanie
przedsiębiorstw

• Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji i
prawo antymonopolowe

• Prywatyzacja sektora energetycznego
• Przemysł naftowy i gazowy
• Reforma i regulacja rynku energetycznego
• Strategie dotyczące zmian klimatycznych
tyczące zmian kliatycznych

• Własność intelektualna i nowe technologie
• Zatwierdzanie projektów energetycznych

• Postępowania sądowe w zakresie prawa
energetycznego

2

