Nieruchomości

Bez względu na to, gdzie znajdują się Państwo na dzisiejszym konkurencyjnym rynku nieruchomości, nieodzowne
są dla Państwa usługi doradcze świadczone z globalnej perspektywy. Potrzebują Państwo zespołu specjalistów,
który ułatwi orientację w szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym, często dodatkowo utrudnioną przez działanie
w kilku różnych systemach prawnych. Niezależnie od tego, czy są Państwo inwestorami, kredytodawcami,
deweloperami, właścicielami gruntów czy najemcami, nabywcami czy sprzedającymi nieruchomości, znają Państwo
doskonale wyzwania, czekające na tym rynku. Oczekują Państwo popartych doświadczeniem porad od tych, którzy
rozumieją wszystkie Państwa potrzeby związane z rynkiem nieruchomości.
Bogate doświadczenie i wiedza, którą dysponuje kancelaria Dentons na rynkach lokalnych, regionalnych i rynku
globalnym, pomogą Państwu odnieść sukces we wszystkich przedsięwzięciach i projektach realizowanych na rynku
nieruchomości. Nasz globalny zespół nieruchomości liczący ponad 500 prawników oraz nasze kompleksowe
podejście dają klientom komfort korzystania z globalnego zasięgu kancelarii Dentons oraz dostępu do szerokiej
wiedzy i znajomości realiów lokalnego rynku nieruchomości. Ponieważ okazja zwykle trafia się raz, działamy szybko
i pewnie dla naszych klientów, przewidując zmieniające się trendy na rynku.
Jeśli potrzebują Państwo dostępu do specjalistycznej wiedzy z zakresu wynajmu, finansowania projektów, transakcji
kupna i sprzedaży, budowy lub inwestycji, czy też poszukują Państwo pomocy sprawnego doradcy, aby
rozstrzygnąć spór dotyczący nieruchomości - nasz zespół uznanych doradców, działających z najwyższym
zaangażowaniem na całym świecie, jest do Państwa dyspozycji. Jeśli Państwa potrzeby biznesowe wykraczają
poza obszar nieruchomości, Dentons oferuje cały wachlarz usług prawniczych na całym świecie i wiedzy eksperckiej
we wszystkich obszarach związanych z biznesem, obejmujących, między innymi, niewypłacalność i
restrukturyzację zadłużenia, ochronę środowiska i zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi, strukturyzację
spółek, prawo podatkowe oraz transakcje międzynarodowe.
Jeśli działają Państwo na rynku nieruchomości lub nieruchomości są niezbędną podstawą Państwa działalności w
biznesie, Dentons oferuje swoją pomoc w otwieraniu dla Państwa nowych perspektyw.

Obszary działalności:
• Budownictwo

• Ochrona środowiska i zasoby naturalne

• Finansowanie nieruchomości

• Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze

• Inwestycje w sektor nieruchomości
• Komercjalizacja i administrowanie
nieruchomościami

• Nieruchomości dla celów akademickich
• Nieruchomości komercyjne
• Nieruchomości mieszkaniowe jedno- i
wielorodzinne

nieruchomości oraz projekty PF1/PF2/PF3

• Postępowania sądowe dotyczące

nieruchomości oraz rozwiązywanie sporów
nieruchomościowych

• Przedsięwzięcia joint venture w sektorze

nieruchomości, spółki osobowe i inne formy
współwłasności

• Ulgi podatkowe i inwestycje korzystne
podatkowo

• Zagospodarowanie przestrzenne
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Kontakt
Europa
Paweł Dębowski
Partner, Warszawa
D +48 22 24 25 646
pawel.debowski@dentons.com

Europa Środkowa i Wschodnia (CEE)
Paweł Dębowski
Partner, Warszawa
D +48 22 24 25 646
pawel.debowski@dentons.com

Piotr Szafarz
Partner, Warszawa
D +48 22 242 56 47
piotr.szafarz@dentons.com
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