Bankowość i finanse

Bankowość i finanse stanowią podstawę każdej gospodarki, dostarczając środków niezbędnych do rozwoju firm i
wzrostu inwestycji. Zespół Bankowości i Finansów kancelarii Dentons działa w czołówce tego sektora, korzystając z
innowacyjnych produktów finansowych spotykanych na całym świecie.
Globalny, zintegrowany Zespół Bankowości i Finansów kancelarii Dentons, oferujący szerokie spektrum wiedzy
eksperckiej, pomaga klientom w strukturyzowaniu transakcji i przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do
uzyskania finansowania w praktycznie każdym sektorze gospodarki. Dentons reprezentuje zarówno instytucje
finansujące, jak i podmioty korzystające z finansowania, co umożliwia naszym klientom wykorzystanie
doświadczenia doradców prawnych, którzy rozumieją potrzeby i oczekiwania obu stron transakcji. Zatem niezależnie
od tego, czy reprezentują Państwo krajowy bank z Hong Kongu, państwowy bank rozwoju w Moskwie, czy banki
prowadzące działalność w innych jurysdykcjach, w Zespole Bankowości i Finansów kancelarii Dentons znajdą
Państwo pełne zrozumienie.
Dzięki rozległemu doświadczeniu i dogłębnej znajomość sektora bankowości i finansów, jaką szczycą się prawnicy i
doradcy kancelarii Dentons, klienci zyskują gwarancję współpracy z zespołem, który biegle posługuje się ich
językiem, zna i rozumie niuanse lokalnego rynku. Kancelaria Dentons często uczestniczy w pracach związanych z
tworzeniem ram prawnych systemów bankowości i finansów rozwijających się rynków.
Poniższa lista stanowi jedynie mały wycinek całego obszaru, w którym może Państwu pomóc kancelaria Dentons:

• Finansowanie transakcji sprzedaży (Acquisition finance)
• Kredyty pod zastaw aktywów (Asset-based lending)
• Finansowanie aktywów
• Tworzenie banków
• Kredyty bilateralne i konsorcjalne
• Rynki kapitałów dłużnych
• Regulacje instytucji nadzoru finansowego
• Oferty niepubliczne (Private placements)
• Finansowanie projektów (Project Finance)
• Finansowanie rynku nieruchomości
• Finansowanie obrotu handlowego
• Kredyty konsumenckie
Obszary działalności:
• Bankowość

• Finanse

• Regulacje sektora bankowego

• Regulacje instytucji nadzoru finansowego
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• Private equity
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