Instytucje finansowe

Uczestnicy rynków finansowych mają do czynienia ze złożonymi transakcjami o wyrafinowanej strukturze,
zawieranymi na szybko zmieniającym się, globalnym rynku. Dlatego też oczekują, że ich interesy reprezentowane
będą w równie wyrafinowany sposób. Poszukują wiedzy, która pomoże im w przeprowadzeniu zawiłych,
transgranicznych transakcji oraz w zmaganiach z coraz bardziej rosnącą presją ze strony organów regulacyjnych.
Dentons posiada zarówno niezbędną wiedzę, jak i kompetencje potrzebne do do obrony interesów Klientów na
dynamicznie zmieniającym się rynku.
Niezależnie od tego, czy naszymi klientami są firmy ubezpieczeniowe, domy maklerskie czy dostawcy usług
kredytowych, wszyscy oni uzyskują dostęp do globalnego zespołu specjalistów z siedzibą w biurach
zlokalizowanych na całym świecie, w tym w najważniejszych centrach finansowych świata – w Londynie, Hong
Kongu i Nowym Jorku.
Zapewniamy wsparcie w zakresie planowania, uruchamiania i rozwijania działalności naszych Klientów na rynkach
finansowych, w szczególności, gdy dynamika sprawy wymaga zdecydowanych działań.
Nasi prawnicy oferują Państwu obsługę we wszystkich obszarach sektora usług finansowych obejmujące:

• Reprezentowanie przed sądem
• Rynki kapitałowe, instrumenty pochodne i papiery wartościowe
• Finansowanie kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych
• Karty i płatności
• Zaległości w spłacie zobowiązań
• Finansowanie — aktywów, strukturalne, fuzji i przejęć, projektów, nieruchomości, obrotu handlowego i towarowego
• Strukturyzację funduszy
• Finansowanie korporacyjne oraz finansowanie nabycia spółek
• Private equity
• Kontakty z organami regulacyjnymi
• Prawo upadłościowe i naprawcze
• Obsługę transakcji
Obszary działalności:
• Banki inwestycyjne oraz maklerzy papierów • Inwestorzy w aktywa wysokiego ryzyka
wartościowych

• Banki komercyjne
• Firmy oferujące globalne usługi finansowe

• Plany emerytalno-rentowe
• Ubezpieczenia
• Ulgi podatkowe i inwestycje korzystne
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• Fundusze hedgingowe
• Fundusze inwestycyjne i powiernicze

podatkowo

• Usługi agencyjne i powiernicze

• Fundusze typu REIT
• Infrastruktura rynkowa
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