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Nossos Valores

« Nossos Valores :
		Compreensão das necessidades
				e particularidades
								de nossos clientes
		Tratando localmente de matérias
				complexas e sofisticadas em
		âmbito nacional e internacional
		Alcançando soluções
						práticas e criativas
			Credibilidade & Confiança »
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Dr. Harun Kılıç, LL.M.
Sócio Fundador

Dr. Harun Kilic é o sócio fundador do escritório, a partir
da sede em Istambul, atua em questões envolvendo
direito turco e direito internacional. Sua ampla
experiência inclui M&A, PPP, financiamento de projetos,
investimentos estrangeiros, arbitragem e resolução de
conflitos. Ele também é muito experiente em consultoria
e joint-ventures, bem como contratos comerciais em
setores de energia e infraestrutura.
Sua experiência foi adquirida por meio de inúmeros
projetos em diversos setores na Turquia, Europa e Ásia.
No setor de energia, prestou consultoria jurídica em
projetos de energia renováveis e convencionais, tendo
também experiência em infraestrutura e distribuição,
dentro de projetos de petróleo e gás e transações
internacionais com a UE, Turquia e CIS.
Harun também é palestrante e conferencista em
universidades e é membro da Ordem dos Advogados na
Alemanha e Turquia. Ele orienta seus clientes em Inglês,
Turco e Alemão.
Harun obteve seu diploma em Direito (LL.B) e LLM
pela Universidade de Istambul, obtendo seu PhD na
Universidade de Bonn, bem como fez sua pesquisa como
aluno convidado na Universidade de Oxford e na London
School of Economics and Political Science. Harun
também participou do programa Direito Comercial &
Financeiro na London School of Economics and Political
Science, bem como participou do programa “Building
a Business” Saïd Business School da Universidade de
Oxford.
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					para cada um
de Nossos clientes »

KILIÇ and Partners é um escritório internacional que opera a partir
da sede em Istambul, na Turquia. Capaz de atender todas as áreas
do direito comercial e societário, com especial foco em transações
internacionais.
Formamos um time multilíngue e multicultural, com larga experiência
no direito comercial. Temos orgulho de nosso time pela capacidade de
criar soluções jurídicas individuais para clientes de todo o mundo em
diversos setores do direito empresarial.
Nosso escritório de advocacia internacional reúne uma equipe
multicultural e multilíngue, dedicada a cada região. Nossas equipes
inclui advogados focados em Societário, Fusões e Aquisições, Direito
Bancário e Financeiro, Antitruste e Concorrencial, de Resolução
de Litígios, Contencioso Comercial, profissionais com décadas de
experiência e conhecimento.
Oferecemos um serviços jurídicos projetado para as necessidades de
nossos clientes internacionais e parceiros. Temos amplo conhecimento
e experiência de fazer negócios em todo o mundo, lidando com
as diferenças de cultura e mecanismos jurídicos. A força do nosso
escritório de advocacia encontra-se com nossos profissionais
altamente qualificados.
KILIÇ and Partners também trabalha em parceria, com uma rede
global de profissionais do direito, que nos coloca em uma posição
forte para auxiliar nossos clientes, quando e onde eles necessitam de
nossos serviços.
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Internacional

« Entregando o Melhor Valor
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International Desks

Desks Internacionais
No KILIÇ and Partners, nós nos orgulhamos de ter nosso foco
no Cliente. Somos um escritório de advocacia empresarial de
serviço completo, que presta serviços profissionais jurídicos,
consulta e representação de empresas internacionais, bem como
para empresas da Turquia que operam negócios transnacionais,
coordenando tudo de nossa base em Istambul. Nossos clientes
multinacionais e internacionais operam em diversos setores do
comércio, incluindo a aviação, banco, energia, aço, tecnologia e
telecomunicações.
Nossas Departamentos Legais Internacionais (Legal Desks)
específicas para cada país possuem advogados com conhecimento
substancial em operações internacionais, em diversos setores
e indústrias. Eles são especialistas em representar seus clientes
em assuntos legais por uma dinâmica comercial dentro das
multifacetadas diferenças de cultura e língua estando sempre
disponíveis para consulta e assistência jurídica em:
Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Cazaque, Português,
Russo, Espanhol, Ucraniano e Turco, este diferencial nos destaca de
muitos outros escritórios de advocacia na Turquia.
A Turquia é um país jovem e dinâmico, com uma economia em
crescimento descolada do panorama geral no mundo que possui
um cenário econômico tendente a desaceleração. A Turquia
é um excelente destino para se fazer negócios para empresas
internacionais. Em particular empresas turcas estão fortemente
envolvidas no desenvolvimento de projetos com organizações
corporativas internacionais no setor de transporte, produção e
distribuição de energia e infraestrutura em todo o mundo. Outros
setores turcos que também se desenvolve substancialmente inclui
bancário e financeiro, bem como fusões e aquisições.
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Áreas de Atuação

Nossas Áreas de Princípio de foco
Arbitragem
Negociações & Contencioso Comercial
Análise e Pareceres Jurídicos
Gestão de Riscos
Corporativo & Transacional:
Bancário & Financeiro
Mercado de Capitais
Contratos comerciais
Concorrencial | Antitruste & Compliance
Energia & Projetos
IDE (FDI) & Gestão de Investimentos
Comércio internacional
Propriedade intelectual
Fusões & Aquisições (M&A)
Privatização | PPP
Financiamento de Projetos
Empresas públicas & Equity Finance
Aquisições de Imóveis
Reestruturação & Insolvência
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Setores
Infraestrutura e Distribuição de Energia
Instituições Bancárias e Financeiras
Imobiliário & Construção
Telecomunicações & Informática
eBusiness
Seguros
Aviação, Transporte e Logística
Farmacêutico & Saúde
Esportes, Mídia e Entretenimento

www.kilicandpar tners.com

Creative

Effective

Client’s Trust
Needs Trust

Setores

Creative

Creative

Client’s oriented

Trust

Creative

Conﬁdence

Trust

Trust

Client’s oriented

Risk Management

Effective
Trust

Conﬁdence

Trust Conﬁdence
Risk Management

Client’s oriented

Astoria Kempinski, uma torre, piso 8-10
Büyükdere rua, 127
34394 Esentepe Şişli Istambul | Turquia
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E: info@tr.kilicandpartners.com
W: www.kilicandpartners.com
T: + 90 212 277 41 11
F: + 90 212 340 76 01

