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Polska Praktyka

Warszawskie biuro Dewey & 
LeBoeuf otrzymało tytuł Kancelarii 
Prawnej Roku 2011 w Polsce 
przyznawany przez International 
Financial Law Review.



Krajów

15

Prawników

1,100

Kontynenty

4

Dewey & LeBoeuf jest kancelarią prawną oferującą 

pełen zakres usług w Ameryce, Europie, Rosji/WNP, 

na Bliskim Wschodzie, w Azji oraz Afryce. Kancelaria 

dysponująca zespołem ponad 1100 prawników w 

największych centrach finansowych i gospodarczych, 

reprezentuje krajowe oraz międzynarodowe 

przedsiębiorstwa, instytucje finansowe oraz agendy 

rządowe w najbardziej złożonych kwestiach prawnych.

W celu uzyskania pełniejszych informacji zapraszamy na 

stronę internetową www.dl.com.

Kancelaria Dewey & LeBoeuf
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Biuro w Warszawie 

• Oferujemy pełen zakres usług we 
wszystkich dziedzinach prawa 
istotnych z punktu widzenia 
obrotu gospodarczego.

• Dysponujemy zespołem 
ekspertów prawnych z zakresu 
prawa handlowego, finansowego, 
podatkowego i postępowań 
spornych.

• Nasza kancelaria jest postrzegana 
jako wiodąca kancelaria prawna 
w Polsce, jako, że doradzaliśmy 
przy większości najbardziej 
znaczących transakcji w Polsce w 
ciągu ostatnich 20 lat.

• Współpracujemy z prawnikami 
z innych biur kancelarii, 
co umożliwia świadczenie 
usług w zakresie złożonych, 
międzynarodowych transakcji  
i finansowania przedsięwzięć na 
rynkach światowych.

• Do klientów warszawskiego biura 
należą wiodące polskie  
i międzynarodowe instytucje 
finansowe i przedsiębiorstwa, 
rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz spółki Skarbu Państwa.

• Doradzamy klientom działającym 
w różnych sektorach rynku, m.in. 
bankowym, ubezpieczeniowym, 
energetycznym, naftowym, dóbr 
konsumpcyjnych, farmaceutycz- 
nym, telekomunikacyjnym, 
środków masowego przekazu, 
przemysłu wytwórczego oraz 
nieruchomości.  

Fuzje i przejęcia (M&A)

Reprezentujemy nabywców, 
podmioty przejmowane, 
sprzedających oraz fundusze private 
equity jako inwestorów,  
a także udziałowców /akcjonariuszy 
oraz doradców finansowych 
przy transakcjach obejmujących 
nabywanie aktywów i akcji/udziałów, 
fuzje, wykup lewarowany (LBO), 
inwestycje typu private equity 
oraz wycofywanie się z inwestycji, 
restrukturyzację i konsolidację 
zadłużenia, publiczne wezwania, 
a także wydzielanie podmiotów 
ze spółek macierzystych. 
Koncentrujemy się również na 
przyjaznych i wrogich ofertach 
przejęć, przejęciach spółek 
publicznych i niepublicznych oraz 
restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstw. 

Restrukturyzacja 
przedsiębiorstw

Nasz zespół przeciera szlaki  
w tym rozwijającym się obszarze.  
W miarę jak zmniejszone możliwości 
kredytowe oraz spadek popytu 
utrudniają spłatę długu oraz 
pogarszają wydajność firmy, 
reorganizujemy prawne, operacyjne 
oraz własnościowe struktury, m.in. 
podmiotów zadłużonych w celu 
polepszenia ich funkcjonowania 
oraz dochodowości. Doradzamy 
przy transakcjach i negocjacjach 
dotyczących sprzedaży, wykupów, 
nowych inwestorów oraz upadłości, 
w kwestiach restrukturyzacji 

korporacyjnej i finansowej oraz 
restrukturyzacji zadłużeń. 

Prywatyzacja

Nasza praktyka obejmuje obsługę 
wszystkich etapów procesu 
prywatyzacji, począwszy od analizy 
stanu prawnego (due diligence), 
poprzez negocjacje i opracowanie 
umów, przygotowanie pierwszych 
ofert publicznych (IPO) w ramach 
procesu prywatyzacji, negocjacje ze 
związkami zawodowymi, kończąc 
na uzyskiwaniu niezbędnych 
zezwoleń administracyjnych. Dzięki 
reprezentacji zarówno inwestorów, 
Skarbu Państwa jak i spółek w 
trakcie prywatyzacji, nasza  
kancelaria jest firmą chętnie 
wybieraną do obsługi złożonych 
transakcji prywatyzacyjnych. 

Rynki kapitałowe/
Finansowanie spółek

Reprezentujemy emitentów  
i kredytobiorców oraz wiodące 
banki inwestycyjne, komercyjne, 
a także inne instytucje finansowe, 
występujące w charakterze 
subemitentów, organizatorów, 
agentów ds. plasowania emisji oraz 
kredytodawców w transakcjach na 
polskim rynku regulowanym oraz 
przy ofertach międzynarodowych. 
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Finansowanie przez banki  
i instytucje finansowe

Doradzamy kredytodawcom 
instytucjonalnym, bankom, 
inwestycyjnym, firmom ubezpie-
czeniowym i innym kredytodawcom 
w kwestiach dotyczących struk-
tury i finansowania inwestycji. 
Doradzamy również w zakresie 
sprzedaży, nabycia i restruktury-
zacji złych długów oraz trudnych 
wierzytelności.

Postępowania sporne

Nasi prawnicy reprezentują polskie 
i zagraniczne przedsiębiorstwa  
w postępowaniach przed sądami 
polskimi w sprawach dotyczących 
m.in. naruszenia umów han- 
dlowych, ochrony praw własności 
intelektualnej i przemysłowej, 
czynów nieuczciwej konkurencji 
i reklamy, nadużycia pozycji 
dominującej, odpowiedzialności 
za produkt, sporów akcjonariu-
szy, przymusowego wykupu akcji 
(squeeze-out). Reprezentujemy 
również klientów z sektora 
finansowego, energetycznego, 
telekomunikacyjnego, naftowego, 
wydobywczego, budowlanego 
i innych w postępowaniach 
arbitrażowych w Polsce i zagranicą. 

Podatki

Świadczymy doradztwo podatkowe 
przy fuzjach, restrukturyzacjach, 
wydzieleniach podmiotów ze 
spółek macierzystych, finansowaniu 
dłużnym, inwestycjach typu private 
equity, publicznych wezwaniach 
oraz działaniach związanych z 
rynkami finansowymi i kapitałowymi  
w Polsce i zagranicą, którego celem 
jest zminimalizowanie obciążeń 
podatkowych. Opracowujemy 
struktury transakcji oraz analizujemy 
planowane tworzenie i obsługę 
przedsiębiorstw w Polsce przez 
podmioty zagraniczne, w celu 
określenia optymalnych scenariuszy 
podatkowych dla naszych klientów.
Reprezentujemy również klientów  
w postępowaniach i sporach 
podatkowych. 

Energetyka i 
finansowanie projektów

Reprezentujemy inwestorów 
z przemysłu energetycznego, 
spółki energetyczne, inwestorów 
kapitałowych, kredytodawców, 
leasingobiorców, operatorów 
projektów, dostawców paliw oraz 
podmioty państwowe na wszystkich 
etapach przedsięwzięć w sektorze 
energetycznym, obejmujących 
prywatyzacje, opracowywanie 
struktury przedsięwzięć, negocjacje 

umów o sprzedaż i przesył energii 
elektrycznej, gazu i ropy, kwestie 
regulacyjne, finansowania  
i eksploatacji. 

Fundusze inwestycyjne

Doradzamy inwestorom finan-
sowym, funduszom emerytalnym, 
funduszom nieruchomości oraz 
funduszom private equity, m.in. 
przy wprowadzaniu na polski 
rynek papierów wartościowych 
emitowanych przez fundusze 
inwestycyjne działające w innych 
krajach Unii Europejskiej, oraz przy 
tworzeniu towarzystw funduszy 
inwestycyjnych i funduszy sekury-
tyzacyjnych.

Nieruchomości

Polska praktyka nieruchomości 
oferuje obsługę prawną we wszel-
kich sprawach związanych z 
nieruchomościami. Nasi prawnicy 
dysponują doświadczeniem w 
doradztwie przy transakcjach i 
projektach inwestycyjnych o wymia-
rze krajowym i międzynarodowym. 
Wśród klientów są najwięksi na 
świecie inwestorzy instytucjonalni, 
deweloperzy, instytucje finan-
sowe (takie jak banki i fundusze 
inwestycyjne), firmy budowlane i 
samorządy lokalne.
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Reprezentacja UniCredit w związku 
z pierwszą ofertą publiczną akcji 
Open Finance S.A. na GPW o 
wartości 445,5 mln PLN. 

Reprezentowanie Raiffeisen Bank 
International w związku z nabyciem 
udziałów w Polbank EFG, polskim 
oddziale greckiego banku EFG 
Eurobank Ergasias S.A.

Reprezentacja Emperia Holding, 
jednej z największych grup  
handlowych w Polsce, w związku 
z obroną przed wrogim przejęciem 
przez Eurocash, a następnie 
sprzedażą części działalności 
dystrybucyjnej na rzecz Eurocash.

Reprezentacja PZU S.A. w związku 
z zawarciem ugody w wielomiliar-
dowym międzynarodowym sporze 
między głównymi akcjonariuszami 
spółki, Skarbem Państwa i Eureko 
BV, dotyczącym kontroli nad spółką, 
a następnie przy pierwszej ofercie 
publicznej akcji PZU S.A. na GPW o 
wartości ponad 8 mld PLN. 

Reprezentacja BRE Banku 
S.A. w związku z emisją akcji z 
zachowaniem prawa poboru o 
wartości 2 mld PLN.

Reprezentacja American  
International Group (AIG) w zakresie 
zawarcia umowy z Santander, 
zgodnie z którą AIG łączy swoją 
działalność typu consumer finance  
z działalnością Santander Consumer 
Finance S.A.

Reprezentacja Banku Gospo-
darstwa Krajowego S.A. w związku  
z nabyciem od rządu RP praw 
poboru na akcje PKO BP S.A. za 
około 1,39 mld PLN, a następnie 
nabyciem akcji nowej emisji za 2,6 
mld PLN.

Reprezentacja BNP Paribas  
w związku z polskimi aspektami 
nabycia Fortis i Dominet Bank. 

Reprezentacja Central European 
Distribution Corporation w związku  
z ofertą akcji o wartości 76,5 mln 
USD.

Reprezentacja Credit Suisse w 
związku z pierwszą ofertą publiczną 
akcji spółki ENEA S.A., jednego 
z największych producentów i 
dystrybutorów energii w Polsce, o 
wartości 1,99 mld PLN na GPW.

Reprezentacja spółki Cyfrowy 
Polsat w związku z pierwszą ofertą 
publiczną akcji o wartości 839 mln 
PLN na GPW.

Reprezentacja PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. w związku z 
pierwszą ofertą publiczną akcji na 
GPW o wartości 6 mld PLN.

Reprezentacja Société Fédérale de 
Participations et d’Investissement 
w zakresie polskich aspektów 
prawnych dotyczących nabycia 
niektórych działalności Fortis Group, 
w tym większościowego udziału  
w Fortis Bank SA/NV.

Reprezentacja Société Générale 
Asset Management przy tworzeniu 
Société Générale Asset Manage-
ment Alternative Investments 
(Poland) TFI S.A.

Reprezentacja UniCredit w związku 
z nabyciem Banku BPH S.A.  
i integracją części banku z Bankiem 
Pekao S.A., sprzedażą BPH na 
rzecz GE Money za 625,5 mln EUR, 
oraz notowaniem (dual listing) akcji 
UniCredito Italiano S.p.A. na GPW. 

Reprezentacja UniCredit w zakresie 
emisji akcji z zachowaniem prawa 
poboru o wartości 3 mld EUR oraz 
emisją nowych akcji gratisowych o 
wartości 1,2 mld EUR.

Wybrane transakcje



|  7

• Magazyn International Financial 
Law Review przyznał nam tytuł 
Kancelarii Prawnej w Polsce w 
latach 2009-2011 i w 2004-2006.

• Rzeczpospolita uznała nasze 
biuro za lidera w dziedzinie fuzji 
i przejęć/prywatyzacji restruk-
turyzacji w Polsce w latach 
2006-2011, oraz lidera w 2008 r. i 
wicelidera w latach 2009-2011 w 
dziedzinie przygotowania wejścia 
na giełdę/rynków kapitałowych/
papierów wartościowych.

• Chambers Global, Chambers 
Europe, EMEA Legal 500 oraz 
IFLR1000 zgodnie zaliczają nas 
do czołówki kancelarii prawnych 
w zakresie prawa korporacyj-
nego/fuzji i przejęć, rynków 
kapitałowych, private equity, 
prawa podatkowego, bankowości 
i finansów, energetyki i zasobów 
naturalnych, nieruchomości, tele-
komunikacji, mediów i technologii 
oraz rozwiązywania sporów. 

• Otrzymaliśmy prestiżową 
nagrodę „Chambers Europe 
Award for Excellence 2008” 
dla międzynarodowej kancelarii 
prawnej roku w Polsce.

Nagrody i wyróżnienia
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