Fuzje i przejęcia, Private equity i
Ameryka Łacińska i Karaiby

Ameryka Łacińska i Karaiby
Od wielu lat doradzamy klientom w projektach dotyczących najistotniejszych sektorów gospodarki Ameryki
Łacińskiej i Karaibów, w tym w sprawach dotyczących sektoru ropy naftowej i gazu, hotelarskiego i turystycznego,
handlu i eksportu oraz w dziedzinie prawa publicznego.
Dentons posiada biura w Bogocie, Caracas, Liberii, Limie, Meksyku, Panamie, Guatemali i w San José, a także w
innych międzynarodowych centrach biznesowych mających kluczowe znaczenie dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów,
w tym w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Los Angeles, Houston, Dallas, Phoenix, Toronto, Calgary, Londynie,
Madrycie, Barcelonie, Pekinie, Szanghaju i Singapurze. Dzięki prawnikom i doradcom na stałe przebywającym w
Ameryce Łacińskiej i na Karaibach oferujemy klientom dostęp do globalnych zasobów Dentons, dzięki którym mogą
oni realizować swoje cele biznesowe.
Niezależnie od regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów Dentons oferuje dostęp do zasobów, doświadczenia i wiedzy,
dzięki którym pomaga klientom osiągnąć ich cele biznesowe. Zespół naszych prawników jest w stanie sprostać
wyzwaniom wynikającym z otoczenia prawnego, ekonomicznego, politycznego i regulacyjnego.
Obszary naszej specjalizacji obejmują:

• prawo spółek
• finansowanie projektów
• finansowanie handlu i eksportu
• państwowe instrumenty dłużne
• fuzje i przejęcia
• nieruchomości, handel detaliczny i hotelarstwo
• podatki
• prawo publiczne i doradztwo regulacyjne
• postępowania sądowe i arbitrażowe
• handel międzynarodowy i sankcje gospodarcze
• prawo energetyczne (energia, ropa i gaz)
• prawo antymonopolowe i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
• przeciwdziałanie korupcji i działania na rzecz przejrzystości, łącznie z amerykańską ustawą antykorupcyjną
Foreign Corrupt Practices Act

• rozwój infrastruktury i finanse
• strategie dotyczące ryzyk politycznych
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• papiery wartościowe i rynki kapitałowe
• dobra luksusowe, sektor modowy oraz branżę beauty
• prawo farmaceutyczne
• towary konsumpcyjne
• górnictwo i zasoby naturalne
• telekomunikację, media i technologie
• ochronę zdrowia
• prawo pracy
• własność intelektualną
• ubezpieczenia
Od wielu lat doradzamy klientom w projektach dotyczących najistotniejszych sektorów gospodarki Ameryki
Łacińskiej i Karaibów, w tym w sprawach dotyczących sektoru ropy naftowej i gazu, hotelarskiego i turystycznego,
handlu i eksportu oraz w dziedzinie prawa publicznego.
Dentons posiada biura w Bogocie, Caracas, Liberii, Limie, Meksyku, Panamie, Guatemali i w San José, a także w
innych międzynarodowych centrach biznesowych mających kluczowe znaczenie dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów,
w tym w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Los Angeles, Houston, Dallas, Phoenix, Toronto, Calgary, Londynie,
Madrycie, Barcelonie, Pekinie, Szanghaju i Singapurze. Dzięki prawnikom i doradcom na stałe przebywającym w
Ameryce Łacińskiej i na Karaibach oferujemy klientom dostęp do globalnych zasobów Dentons, dzięki którym mogą
oni realizować swoje cele biznesowe.
Niezależnie od regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów Dentons oferuje dostęp do zasobów, doświadczenia i wiedzy,
dzięki którym pomaga klientom osiągnąć ich cele biznesowe. Zespół naszych prawników jest w stanie sprostać
wyzwaniom wynikającym z otoczenia prawnego, ekonomicznego, politycznego i regulacyjnego.
Obszary naszej specjalizacji obejmują:

• prawo spółek
• finansowanie projektów
• finansowanie handlu i eksportu
• państwowe instrumenty dłużne
• fuzje i przejęcia
• nieruchomości, handel detaliczny i hotelarstwo
• podatki
• prawo publiczne i doradztwo regulacyjne
• postępowania sądowe i arbitrażowe
• handel międzynarodowy i sankcje gospodarcze
• prawo energetyczne (energia, ropa i gaz)
• prawo antymonopolowe i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
• przeciwdziałanie korupcji i działania na rzecz przejrzystości, łącznie z amerykańską ustawą antykorupcyjną
Foreign Corrupt Practices Act

• rozwój infrastruktury i finanse
2

• strategie dotyczące ryzyk politycznych
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Fuzje i przejęcia
Transakcje fuzji i przejęć to złożone projekty, w których przeprowadzeniu kluczową rolę odgrywa często doradca
prawny. Właściwy doradca słucha i zna potrzeby klienta oraz potrafi połączyć znajomość przepisów z
innowacyjnością oferowanych rozwiązań doprowadzając do szybkiego, efektywnego i pomyślnego zamknięcia
transakcji.
Nasz globalny zespół fuzji i przejęć dostarcza w pełni zintegrowanych usług zarówno dla kupujących jak i
sprzedających. Oprócz wiedzy i doświadczenia, posiadamy utrwalone relacje z bankami inwestycyjnymi, firmami
rachunkowymi oraz kredytodawcami. Znamy zarówno graczy rynkowych, jak i organy regulacyjne i wiemy, jak
skutecznie przeprowadzić klientów przez proces transakcyjny.
Nasi prawnicy obsługują wszystkie typy transakcji fuzji i przejęć oraz doradzają podmiotom z kluczowych sektorów
gospodarki. Realizujemy transakcje dla wszelkiego typu klientów – spółek z grupy Fortune 500, średniej wielkości
przedsiębiorstw, prywatnych inwestorów kapitałowych, spółek przejmujących i przejmowanych, a także dla
podmiotów finansujących transakcje.
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Nasi prawnicy obsługują wszystkie typy transakcji fuzji i przejęć oraz doradzają podmiotom z kluczowych sektorów
gospodarki. Realizujemy transakcje dla wszelkiego typu klientów – spółek z grupy Fortune 500, średniej wielkości
przedsiębiorstw, prywatnych inwestorów kapitałowych, spółek przejmujących i przejmowanych, a także dla
podmiotów finansujących transakcje.

Private equity
Fundusze private equity działają w coraz bardziej wymagającym otoczeniu. Przeprowadzanie transakcji pociąga za
sobą konieczność stosowania innowacyjnych rozwiązań finansowych, a zmiany regulacyjne, polityczne i biznesowe
mogą mieć istotny wpływ na możliwość realizacji transakcji.
Prawnicy Dentons oferują wsparcie na wszystkich etapach cyklu życia funduszy przy jednoczesnym
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dostosowywaniu się do surowych wymogów ekonomicznych i regulacyjnych. Nasi klienci, niezależnie od tego, czy
są nimi fundusze typu buyout, venture capital, business angels czy inwestorzy instytucjonalni, wymagają szybkiego,
i niezawodnego dostępu do doradców biegle poruszających się w wielu dyscyplinach prawa, którzy będą służyć im
za przewodnika pośród prawnych i strukturalnych niuansów transakcji.
Dzięki świadczeniu zintegrowanych usług doradztwa prawnego i podatkowego w wielu jurysdykcjach jesteśmy w
stanie przewidzieć i odpowiedzieć na potrzeby klientów niezależnie od tego, gdzie i kiedy jesteśmy im potrzebni.
Wiemy jak funkcjonują kluczowe sektorów przemysłu oraz rozumiemy rynkowe trendy, wyzwania i zachowania
poszczególnych podmiotów, dzięki czemu dostarczamy klientom wiedzę ułatwiającą podejmowani trafnych decyzji.
Niezależnie, czy poszukujesz kapitału, czy chcesz utworzyć fundusz inwestycyjny, prawnicy naszej globalnej sieci
Dentons tworzą rozwiązania na miarę Twoich potrzeb i celów.
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