Rynki kapitałowe
Capital Markets
Wśród naszych Klientów są spółki publiczne, podmioty
zainteresowane przeprowadzeniem pierwszej oferty
publicznej (IPO) oraz instytucje finansowe działające na
rynku regulowanym, takie jak domy maklerskie, banki
i fundusze inwestycyjne.
Doświadczenie Kancelarii obejmuje m.in. doradztwo
w zakresie emisji i obrotu papierami wartościowymi oraz
wypełniania obowiązków informacyjnych. Na zlecenie
Klientów z sektora finansowego projektujemy m.in. umowy
i regulaminy czynności maklerskich oraz świadczymy
pomoc prawną w kwestiach regulacyjnych, związanych
z funkcjonowaniem systemów obrotu instrumentami
finansowymi. Doradzaliśmy również w transakcjach
dotyczących łączenia spółek publicznych oraz tzw.
delistingu spółek publicznych.
In this area we act, among others, for public companies, entities
intending to make their initial public offering (IPO) and financial
institutions acting on the regulated market, such as brokerage
houses, banks and investment funds.
Our Law Firm provides, among others, advisory services
concerning issuance and trading in securities as well as
performance of disclosure obligations. At the request of our
financial sector Clients, we draft, among others, contracts
and rules and regulations concerning brokerage activities. We
provide legal advice with reference to regulatory issues linked
with the operation of financial instruments trading systems.
Our considerable experience includes also public companies
mergers and delisting.
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Część naszych usług kierujemy specjalnie do członków
kadr zarządczych. Tworzymy dla nich, przykładowo,
dostosowane do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań
programy wynagrodzeń, oparte o instrumenty finansowe
(tzw. opcje menedżerskie) oraz doradzamy w rozmaitych
kwestiach związanych z odpowiedzialnością za prowadzenie
spraw spółki publicznej.
W przedmiotowym obszarze zagadnień Kancelaria ściśle
współpracuje z ekspertami KPMG specjalizującymi się
w finansach, bankowości i prawie podatkowym. Realizujemy
projekty doradcze, w których zagadnienia ekonomiczne
przenikają się z problematyką prawa spółek i corporate
governance, takich jak kształtowanie systemów zarządzania
ryzykiem walutowym, czy optymalizacje struktur
korporacyjnych z wykorzystaniem instrumentów finansowych.
We address a portion of our services to managerial staff,
for whom we create compensation programs tailored to
individual needs and conditions, such programs based
on financial instruments (the so-called ”management stock
options”). We also advise on various issues related to liability for
running a public company.
In the scope of capital markets the Law Firm closely cooperates
with KPMG finance, banking and tax law experts. We implement
numerous advisory projects where economic problems
interweave with corporate law and corporate governance issues,
such as designing foreign exchange risk management systems
or corporate structures optimization with the use of financial
instruments.
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