EMBEDDED IN YOUR BUSINESS.

Bancário, Financeiro & Mercados Capitais
Os sectores Bancário e Financeiro mudaram
radicalmente sofrendo alterações complexas e
significativas nos serviços prestados e introduzindo
modelos inovadores em substituição das atividades
tradicionais. Aconselhando instituições financeiras,
fundos de investimento e de capital de risco e
outros players, quer nacionais, quer internacionais,
as nossas equipas de especialistas cobrem o
leque completo de serviços bancários e financeiros
incluindo transações financeiras, reestruturação de

dívida, equity e operações de mercado de capitais.
Dispomos de uma equipa focada na estruturação
e monotorização nas mais variadas formas
de investimento, designadamente assessoria
e constituição de instituições financeiras, fundos
de investimento, fundos de capital de risco,
sociedades de investimento mobiliário e imobiliário
e outros organismos de investimento coletivo.
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Bancário, Financeiro & Mercados Capitais
COM EXPERIÊNCIA EM TODAS AS ÁREAS
DO DIREITO BANCÁRIO E FINANCEIRO...

...PRESTAMOS ASSESSORIA LEGAL
ESTRATÉGICA

BANCÁRIO

PRIVATE EQUITY

COMO?

_Constituição de instituições
de crédito e sociedades financeiras

_Estruturação e monitorização de
esquemas de investimento coletivo,
incluindo fundos de investimento
e estruturas de private equities

_Prestando uma assessoria preventiva e proativa

_Assessoria legal em matéria de
compliance e supervisão prudencial
e comportamental
_Aconselhamento na estruturação,
contratação e implementação de todo
o tipo de operações financeiras

_Implementação
de operações
que
Fusões
& Aquisições,
Societário
envolvam a venda de portfolios de
ativos, tais como NPL
_Estruturação e execução de todos os
tipos de operações imobiliárias

_Estruturando transações financeiras
e internacionais complexas
_Desenvolvendo produtos e soluções inovadoras

A QUEM?
_Bancos
_Investidores
_Private Equities
_Clientes Particulares
_Empresas de Gestão de Fundos

MERCADO DE CAPITAIS

SEGUROS

_Aconselhamento na estruturação,
contratação e implementação de
operações de valores mobiliários,
incluindo ofertas públicas
e particulares

_Constituição e monitorização de
entidades seguradoras e mediadores
de seguros

_Monitorização e acompanhamento
dos participantes do mercado
bancário e de capitais, em especial
em temas de compliance e de
supervisão prudencial
e comportamental

_Aconselhamento legal no âmbito da
atividade seguradora e de mediação

_Emissores
_Empresas públicas e privadas

COM QUEM?
Equipas
_Concorrência & Regulação
_Fusões & Aquisições, Societário
_Laboral
_Urbanismo & Imobiliário
_Reestruturação & insolvência
_Fiscal

