Rynki kapitałowe

Uczestnicy rynków kapitałowych stają dzisiaj przed nowymi wyzwaniami. Utrzymująca się niepewność co do nowych
rozwiązań regulacyjnych i dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe powodują, że liczba realizowanych
transakcji uległa zmniejszeniu. Wierzymy, że przyszłość niesie ze sobą nowe perspektywy. Aby utrzymać się w ścisłej
czołówce, konieczne jest pozyskiwanie nowych zleceń i klientów. Dentons jest godnym zaufania doradcą
odpowiednim zarówno dla gwaranta emisji, emitenta, jak i inwestora. Kierujemy się szerszą perspektywą działań
naszych klientów, dostrzegając wartość inwestowania już dziś w celu utrzymania potencjału i udziałów rynkowych w
przyszłości.
Umożliwiamy naszym klientom maksymalne wykorzystanie ich możliwości biznesowych, oferując współpracę z
zespołem prawników i doradców, którzy potrafią dostosować się do obecnych realiów rynkowych. Zapewniając
pomocy przy tworzeniu nowych, najwyższych standardów, Dentons doskonali się w swoim podejściu opartym na
filozofii zręcznego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia.
Pracując ramię w ramię z naszymi klientami, stawiamy na stosowanie innowacyjnego, a przy tym praktycznego
podejścia do wszystkich aspektów transakcji kredytowych i kapitałowych na globalnych rynkach kapitałowych.
Umożliwiamy naszym klientom realizowanie ich ambicji w sposób zgodny z wymogami prawa. Dzięki ugruntowanym
relacjom z organami regulacyjnymi i nadzorem giełdowym, nasi prawnicy, współpracując z klientami, umożliwiają im
sprawne poruszanie się wśród niuansów regulacji prawnych. Fakt, iż nasze biura zlokalizowane są w jurysdykcjach, w
których rozwijają się kluczowe rynki finansowe całego świata, pozwala nam oferować doradztwo podmiotom
działającym tak w skali globalnej, jak i na krajowych rynkach, w tym bankom, firmom ubezpieczeniowym, podmiotom
prowadzącym obrót papierami wartościowymi, akcjonariuszom, funduszom private equity.

Obszary działalności:

• Aktywa niepewne

• Rynek papierów kapitałowych (equity)

• Bankowość islamska (Islamic Finance)

• Sekurytyzacja

• Finanse publiczne

• Transakcje repo i inne transakcje finansowe

• Obrót wierzytelnościami hipotecznymi
• Produkty pochodne i strukturyzowane
• Rynek papierów dłużnych

na rynku nieruchomości

• Wymogi regulacyjne na rynku kapitałowym
• Zadłużenie Skarbu Państwa
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