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O seu desafio

Escolher D.Law

Em razão da velocidade e da globalização que caracterizam 
atualmente as operações comerciais, muitas vezes empresários, hedge 
funds, investidores institucionais, fundos de private equity, instituições 
de crédito, gestores de ativos e empresas multinacionais se deparam 
com situações em que devem tomar decisões estratégicas complexas 
sem o necessário tempo para refletir. 

Independentemente da dimensão de sua empresa e do setor em que 
atua, o denominador comum de qualquer empresário que lide com 
a complexidade e as mudanças do cenário de negócios é o desafio 
de garantir operações cada vez mais complexas, com resultados 
comerciais e financeiros decisivos. 

Diante dessa situação, mobilizamos diversos recursos para oferecer 
soluções que atendem a um alto nível de exigência:
• Uma equipe multidisciplinar que conhece profundamente suas 

necessidades e seu setor de atividades
• Soluções inovadoras e personalizadas
• Uma equipe reativa e proativa, que trabalha com uma rede 

internacional capaz de processar todos os aspectos das transações 
de sua empresa 

A D.Law é uma empresa de advocacia independente sediada no 
Luxemburgo, especializada nos setores corporativo, F&A, bancos, 
finanças e fundos de investimento. A empresa foi fundada com o 
objetivo de oferecer serviços com alto padrão de qualidade, tendo 
como características a reatividade e a cultura corporativa, a fim de 
atender às necessidades de clientes de diversas regiões geográficas. 
Esses valores ainda hoje orientam a empresa. 

Atuando na esfera jurídica, a equipe jovem e dinâmica é constituída 
de 20 advogados com formação multicultural e multilíngue. Com base 
na sólida experiência desenvolvida e numa abordagem pragmática, 
a empresa presta serviços de alta qualidade e oferece soluções 
personalizadas. Enquanto empresa, atuamos com base emgrupos de 
trabalho oferecendo a nossos clientes a combinação necessária de 
pessoas e expertise em variadas áreas de actividade. 

Mediante a ampliação do círculo de parceiros e players fundamentais, 
a D.Law agrega recursos para servir ainda melhor seus clientes em 
operações internacionais, com capacidade para atuar na coordenação 
global de consultoria jurídica estrangeira com abordagem 
multidisciplinar integrada.



Operações recentemente realizadas pela D.Law:
• Consultoria para empresa americana listada na NYSE em uma complexa reestruturação internacional do Grupo, 

envolvendo a implementação de estruturas no Luxemburgo, a criação de cauções e de direitos a garantia de suas 
subsidiárias, bem como a coordenação global de consultorias jurídicas estrangeiras em 15 países

• Consultoria para acionistas majoritários de uma empresa que segue o modelo Dual Listed Company, a fim 
de efetuar uma proposta de compra voluntária, seguindo-se a retirada da empresa da bolsa de valores de 
Luxemburgo e da Euronext - Alternext Paris

• Consultoria para um banco privado não europeu no estabelecimento de uma plataforma europeia no 
Luxemburgo, mediante sucessivas fusões internacionais em diversos países europeus

• Consultoria para uma empresa americana listada na NASDAQ em uma reestruturação internacional do 
Grupo que envolveu a implementação de estruturas no Luxemburgo, bem como a coordenação global de 
consultorias jurídicas estrangeiras em 7 países

Competência empresarial e em F&A
Colocamos à disposição do mercado nossa ampla expertise em matéria de operações de reestruturação internacional que 
envolvam vários países, entre os quais Luxemburgo (questões fiscais ou normativas), propondo também soluções personalizadas. 

Nossos profissionais e nossa equipa especializada em F&A prestam serviços para empresas de capital aberto ou fechado, 
instituições financeiras ou fundos de private equity, abrangendo uma grande variedade de setores, entre os quais mídia, químico, 
telecomunicações, fornecimento de internet, energia, serviços financeiros, imóveis, hotéis e lazer. Nossa vasta experiência nos 
permite tratar tanto operações simples como transações sofisticadas que envolvam empresas dependentes de várias jurisdições 
e exijam coordenação precisa. 

No setor de F&A, damos suporte ao cliente (comprador, vendedor ou empresa alvo) desde a fase de negociação, passando pelo 
estabelecimento de estruturas adaptadas e due diligence, até à finalização do processo. 

Operações recentemente realizadas pela D.Law:
• Consultoria para importantes bancos coreanos, relativa a uma 

operação no valor de 40 milhões de euros em dívidas garantidas e 
financiamento com capitais próprios de uma holding no Luxemburgo, 
com vista à aquisição de várias usinas de energia solar em Portugal

• Consultoria para uma empresa canadense e sua filial no Luxemburgo, 
como mutuário e devedor, relativa a uma linha de crédito 
sindicalizado no valor de 850 milhões de dólares, com pacote de 
segurança

• Consultoria para uma empresa britânica do setor de hipotecas, com 
vista à compra de uma carteira de um banco do Reino Unido com 
empréstimos hipotecários no valor de 380 milhões de libras, mediante 
um instrumento de securitização de Luxemburgo e com pacote de 
segurança também de Luxemburgo

• Consultoria para empresa americana listada na NYSE e suas filiais no 
Luxemburgo, quanto à emissão de uma senior note no valor de 1 trilhão 
de dólares, garantida por ativos de suas filiais em diversos países

Competência bancária e 
financeira
A expertise de nossa equipe bancária e 
financeira abrange todos os aspectos ligados 
a empréstimos e financiamentos estruturados 
(empréstimos bancários, financiamento 
estruturado, pacote de segurança, securitização, 
reestruturação financeira), tanto do ponto de 
vista do mutuário (projeto e financiamento / 
refinanciamento de aquisições) como de quem 
empresta (consórcio bancário, empréstimos 
preferencial e subordinado, financiamento 
garantido por ativos). 

Nossa expertise inclui também consultoria 
normativa (voltada para profissionais do setor 
financeiro e relativa a operações bancárias em 
Luxemburgo - como sigilo bancário e criação 
de filiais) e elaboração e implementação de 
documentação referente a finanças islâmicas. 



Operações recentemente realizadas  
pela D.Law:
• Assistência a um importante cliente russo para a criação de 

um SIF imobiliário com vista a um investimento em redes de 
hotéis situados na Rússia e Europa Oriental

• Consultoria a gestores de ativos do Reino Unido para a 
criação de novos e interessantes UCITS

• Assistência a um empresário italiano para a estruturação de 
um fundo ligado ao setor de artes

• Assistência para a criação de um fundo de investimento 
especializado (SIF) no setor de energia renovável

• Consultoria a uma importante instituição do Oriente 
Médio para a criação de um instrumento no Luxemburgo 
compatível com a Sharia

Competência em fundos de 
investimento
Nossa equipe especializada em fundos de investimento 
fornece orientação e suporte aos clientes no processo 
de escolha, estruturação e criação do instrumento mais 
apropriado disponível no Luxemburgo (de UCITS a 
fundos alternativos). Aliando expertise em matéria de 
fiscalidade, normas, conformidade e operações, esses 
profissionais mobilizam um conhecimento profundo 
sobre questões jurídicas e normativas aplicáveis a 
instrumentos regulados e não regulados, e sobre os 
fornecedores de serviços (inclusive corretoras de títulos). 

Nossos serviços incluem estruturação e criaç de fundos 
(regulados, não regulados, qualquer classe de ativos 
ou instrumento de investimento); implementação de 
estruturas subjacentes (SPVs, acordos de financiamento, 
aquisições); seleção de fornecedores de serviços locais 
e negociação, monitoramento e conformidade de 
questões jurídicas, contratuais e normativas (substância, 
governança, antilavagem, etc.); manutenção diária, 
inclusive assistência em questões jurídicas e normativas 
e consultoria ad hoc; assistência em quaisquer situações 
de reestruturação ou situação excepcional (liquidação, 
fusão nacional ou internacional, redomiciliação, side 
pocket, acionistas remissos, queixas de acionistas, etc.) 
e capacitação interna. 



Criatividade
Nada neste mundo é impossível. A ampla expertise e cultura 
empresarial de nossos advogados é fundamental para encontrar 
soluções personalizadas para os problemas dos clientes. 

Investimento em relações 
de longo prazo com os 
clientes
Colocamos todo nosso empenho na excelência dos serviços 
prestados com vista a oferecer resultados duradouros.

Busca da excelência 
Excelência não completa o verbo estar, mas o verbo ser. Mais que 
uma aspiração, a excelência é um objetivo constante. 

Equipes 
Perfil multidisciplinar, multilíngue e multicultural. Os profissionais 
da D.Law são a chave do sucesso da empresa. São eles que 
garantem serviços de excepcional padrão ao cliente. 

Nossos valores

Nosso valor agregado

 Δ Reestruturações internacionais
 Δ Fusões e aquisições
 Δ Governança corporativa
 Δ Financiamento estruturado e corporativo
 Δ Fundos UCITS e fundos de investimentos alternativos
 Δ Conformidade legal e normativa



Para mais informações, entre  
em contato:  
D.Law
Empresa de responsabilidade limitada
Aerogolf Block A
1, rue Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Tel. +352 270 477 00
lawyers@dlaw.lu
www.dlaw.lu

Escolher Luxemburgo
Com um cenário economicamente estável e propício aos negócios, Luxemburgo 
é um dos principais centros financeiros da Europa, acolhendo sedes e escritórios 
de importantes companhias internacionais - bancos, seguradoras, fundos de 
investimento, empresas de TIC/TMT, centrais de e-commerce, entre outras. Em 
termos genéricos, o Luxemburgo é também um polo de investimentos globais, 
oferecendo um leque amplo e inovador de instrumentos e produtos financeiros, 
entre os quais SOPARFIs, fundos de pensão e securitização. 

Seus profissionais altamente qualificados, com formação multicultural e 
multilíngue, bem como a atraente política fiscal do país, contribuem para manter 
e desenvolver soluções inovadoras, criando condições competitivas e vantajosas 
para o cliente. Empresas como a Amazon, e-Bay e Paypal já identificaram essas 
vantagens e elegeram domicílio em Luxemburgo, que hoje é uma das maiores 
capitais do comércio online.

Situado em pleno coração da Europa, o país compartilha fronteiras com três 
das nações mais industrializadas do continente (França, Bélgica e Alemanha) e 
oferece acesso facilitado a autoridades políticas e administrativas. Todos esses 
fatores fazem de Luxemburgo a porta de entrada ideal para o mercado europeu. 

Por último, e não menos importante, a solidez das finanças públicas uma garantia 
de um futuro promissor.
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