Prawo zwalczania nieuczciwej
konkurencji i prawo
antymonopolowe

Spółki na całym świecie spotykają się z coraz bardziej zdecydowanym egzekwowaniem przestrzegania prawa o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego, a w tym w zakresie kontroli koncentracji. Aby
sprostać tym wyzwaniom, konieczne jest wsparcie ze strony doświadczonych prawników antymonopolowych, którzy
zarówno rozumieją problemy istotne dla Państwa biznesu, jak i dysponują specjalistyczną wiedzą prawniczą
pozwalającą na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, oddalających ryzyka antymonopolowe i na gruncie prawa o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wsparcie ze strony wyspecjalizowanych prawników antymonopolowych Dentons w naszych biurach w USA,
Kanadzie, Europie, Rosji/ WNP, Turcji i Chinach umożliwi Państwu bezpieczne i pewne poruszanie się wśród rygorów
prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zapewniamy ściśle dopasowane do
Państwa potrzeb, skuteczne i terminowe rozwiązania zarówno w złożonych sporach sądowych, w toku postępowań
lub dochodzeń prowadzonych przez organy władz, jak i doradzając odnośnie do wymogów kontroli koncentracji.
Wykorzystujemy naszą rozległą wiedzę w dziedzinie prawa konkurencji i znajomość otoczenia związanego z
egzekwowaniem przestrzegania jego przepisów. Dzięki naszemu doświadczeniu w precedensowych decyzjach i
pionierskich transakcjach oraz znajomości procesów regulacyjnych, jesteśmy w stanie zapewnić dostęp do wiedzy o
kluczowym znaczeniu dla ochrony Państwa biznesu. Koncentrując się na Państwa celach biznesowych, jesteśmy
Państwa partnerem w zarządzaniu złożonymi dochodzeniami w zakresie ochrony konkurencji, postępowaniami w
sprawie kontroli koncentracji i sporami sądowymi.
Wspólnie zajmujemy się dochodzeniami prowadzonymi przez organy antymonopolowe, zapewniamy uzyskanie
wymaganych prawem zgód na fuzje, przejęcia i przedsięwzięcia joint venture oraz pomagamy minimalizować ryzyko
prawnego podważania porozumień handlowych.
Dzięki wyspecjalizowanemu w Państwa branży doradztwu w zakresie aktualnych wymogów prawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego skuteczniej ochronią Państwo swoje interesy.
Nasi prawnicy doradzą Państwu na każdym kroku – czy to podczas wprowadzania globalnych programów
compliance, czy to broniąc Państwa przedsiębiorstwo przed zarzutami naruszenia prawa antymonopolowego.

Obszary działalności:
• Analiza i kontrola koncentracji
• Analiza inwestycji pod kątem kanadyjskiego
prawa ochrony konkurencji i regulacji
dotyczących inwestycji zagranicznych

• Spory sądowe z zakresu prawa zwalczania
nieuczciwej konkurencji i prawa
antymonopolowego

• Unijne prawo konkurencji

• Pomoc publiczna
• Porady prawne i programy compliance w
zakresie prawa zwalczania nieuczciwej
konkurencji i prawa antymonopolowego
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