Niemcy

Niemcy to jedna z najbardziej znaczących i stabilnych gospodarek na świecie. Rynek ten przetrwał wahanie
koniunktury, a sektor nieruchomości niezmiennie pozostaje atrakcyjny dla inwestorów. Przemysł produkcyjny jest siłą
napędową gospodarki. Sektor usług nieustannie się rozwija, a jego znaczenie rośnie. Mimo że Niemcy znani są
przede wszystkim z eksportu, inwestycje wewnętrzne również są na fali wzrostu.
Naszym celem jest umożliwienie rozwoju i wzrostu potencjału Państwa firmy. Możecie Państwo zaufać naszej wiedzy
we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego i podatkowego, a także doświadczeniu w następujących
dziedzinach prawa:

• prawo antymonopolowe i ochrona konkurencji
• finanse i bankowość, regulacje finansowe i fundusze
• rynki kapitałowe
• prawo spółek, fuzje i przejęcia
• prawo pracy
• energetyka
• ochrona zdrowia
• własność intelektualna i technologie
• prawo farmaceutyczne
• rozwiązywanie sporów
• private equity
• prawo zamówień publicznych
• nieruchomości
• zagadnienia regulacyjne i prawo publiczne
• restrukturyzacja, niewypłacalność, upadłość
• prawo podatkowe.
Jako kosmopolityczne miasto i stolica jednej z najważniejszych globalnych gospodarek, Berlin jest atrakcyjnym
miejscem zarówno dla niemieckich, jak i zagranicznych firm. Miasto postrzegane jest jako centrum nowych idei,
łączące wschodnią, centralną i zachodnią Europę pod względem geograficznym i ekonomicznym. Prawnicy biura
Dentons w Berlinie, posiadają wieloletnie doświadczenie na rynku lokalnym we wszystkich głównych dziedzinach
prawa gospodarczego i podatkowego, dodatkowo oferują pełen zakres usług notarialnych. Jako jedna z wiodących
firm prawniczych w regionie, gwarantujemy wsparcie w realizacji celów biznesowych – w zakresie negocjacji, sporów
rządowych lub przy realizacji ambicji inwestycyjnych i pomysłów biznesowych.
Frankfurt, jedno z wiodących centrów finansowych na świecie, siedziba Europejskiego Banku Centralnego, a także
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siedziba jednej z przodujących giełd na świecie, oferuje szereg możliwości dla inwestorów instytucjonalnych, takich
jak banki i fundusze, które inwestują we wszystkie rodzaje aktywów. Nasz zespół we Frankfurcie zapewnia pełen
zakres usług prawnych międzynarodowym korporacjom, inwestorom instytucjonalnym i bankom. Posiadamy
wieloletnie doświadczenie w dziedzinach prawa własności intelektualnej, private equity i technologii, zdobyte w
projektach realizowanych dla wiodących przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych z sektorów farmaceutycznego,
medialnego, cyfrowego, rynkowego, konsumpcyjnego i dóbr luksusowych.
Monachium jest jednym z czołowych regionów gospodarczych w Europie. Silne finansowo i szybko rozwijające się
miasto o sprzyjającym klimacie biznesowym, ma ogromne znaczenie dla niemieckiego rynku, zarówno na poziomie
krajowym, jak i międzynarodowym. To miejsce jest szczególne istotne dla inwestorów znaczących sektorów
europejskich i globalnych. Firmy z branż motoryzacyjnej i nieruchomości, jak również inwestorzy private equity i
pracownicy sektora opieki zdrowotnej, mogą korzystać z dobrze rozwiniętej infrastruktury oraz pozostałych, licznych
zalet znanego europejskiego centrum edukacyjnego.
Łączymy znajomość lokalnego rynku z międzynarodowym doświadczeniem. Oferując dostęp do globalnych zespołów
prawników, pomagamy osiągać cele biznesowe naszych klientów.
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