Dentons doradza Mitsui przy inwestycji joint venture z
portugalskim producentem autobusów elektrycznych

26 stycznia 2018
Kancelaria Dentons wspierała Mitsui, czołową globalną grupę handlowo-inwestycyjną, w utworzeniu strategicznego
partnerstwa z portugalską firmą produkującą i sprzedającą autobusy elektryczne.
Obawy dotyczące zmian klimatycznych oraz przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza sprawiły, że rynek
samochodów elektrycznych w Europie i Azji rozwija się dynamicznie. Największe miasta europejskie promują
elektryfikację pojazdów, także przez wdrażanie adekwatnych wytycznych dotyczących autobusów miejskich.
CaetanoBus opracowało i produkuje sprzedawany w Europie autobus elektryczny o nazwie City Gold. Ponadto
koncern jest współwłaścicielem marki „Cobus” - czołowego producenta autobusów lotniskowych. Mitusi będzie
promować markę i zwiększać udział CaetanoBus w rynku europejskim i azjatyckim. Do 2025 roku firma planuje
osiągnąć poziom 1000 sprzedawanych autobusów City Gold rocznie.
Doradztwo Dentons obejmowało kompleksowe wsparcie prawne, w tym przeprowadzenie badań due diligence w
Portugalii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Transakcją kierowali - Takura Kawai, partner, Szef Praktyki Japan Desk w
regionie EMEA oraz Marcin Paliwoda, senior associate, członek warszawskiego Zespołu Fuzji i Przejęć, wspierani
przez firmę partnerską z Portugali i prawników z europejskich biur Dentons - Dr. Michael Malterer, partner w Zespole
Fuzji i Przejęć w Monachium, Christopher Colclough, partner w Zespole Prawa spółek w Milton Keynes.

O kancelarii Dentons
Dentons jest największą globalną firmą prawniczą, której utalentowany zespół w ponad 75 krajach odpowiada na
światowe wyzwania i szanse. Rozwiązania prawne i biznesowe, jakie oferuje Dentons, czerpią z bogactwa i siły
lokalnych społeczności, wykorzystując jednocześnie wielokrotnie nagradzane innowacje w zakresie obsługi klientów,
takie jak platforma innowacji i doradztwa strategicznego Nextlaw. Dzięki swojej policentryczności i podejściu
nastawionemu na realizację celów, zaangażowaniu w rozwój integracji i różnorodności, jak również zapewnieniu
klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników z całego świata, Dentons zmienia status quo na rynku
obsługi prawnej, wspierając działania klientów i społeczności w tzw. nowej dynamice. www.dentons.com
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