Денис Лисенко
Керуючий партнер

Практика:
Пан Лисенко має більш ніж 15-річний досвід представництва інтересів іноземних
інвесторів (стратегічних гравців, фондів прямих інвестицій, банків та інших
кредиторів) у транскордонних угодах, пов’язаних з активами в Україні
(включаючи приватизаційні проекти та спільні підприємства з місцевими
партнерами), інвестування у нові підприємства та вже існуючі об’єкти в Україні,
стратегічні злиття й альянси.

Практики:
Антимонопольне, конкурентне і
торгове право
Вирішення спорів
Злиття та поглинання
Оподаткування та митне право

Денис регулярно представляє інтереси найбільших компаній – інвесторів в
українську економіку (успішне представництво інтересів іноземних і вітчизняних
клієнтів в Антимонопольному комітеті України та у Фонді державного майна
України) у процесі придбання українських стратегічних активів і створення
спільних підприємств.
Протягом 2000-х років брав участь, від імені українських клієнтів у
приватизаційних проектах у Центральній та Східній Європі (Угорщині, Польщі,
Чеській Республіці), представляв їхні інтереси перед Європейською комісією з
питань фінансування і державної допомоги.

Агробізнес

Денис має значний практичний досвід у сфері реструктуризації компаній та
юридичного аудиту, успішного супроводження міжнародних і локальних угод у
сфері злиттів та поглинань, а також ретельного податкового планування для
оптимального структурування бізнес присутності і комерційних транзакцій
міжнародних і українських клієнтів в Україні.

Енергетика та природні ресурси

Членство в асоціаціях:

Нерухомість та будівництво

Міжнародна асоціація юристів (International Bar Association)

Індустрії:
Спів-керівник:

Транспорт та інфраструктура
Експертиза:
Споживчі товари та торгівля
Фінансові установи та
страхування
Фонди прямих інвестицій

Київська міська колегія адвокатів (з 2003 року)
Асоціація правників України (АПУ)
Визнання:
Дениса Лисенка регулярно рекомендують шановані міжнародні та національні
рейтинги, такі як Best Lawyers, Chambers Europe/Global, The Legal 500, IFLR
1000, Legal Experts Europe, Middle East & Africa, PLC Which Lawyer?, Tax
Directors Handbook, Who's Who Legal, The Ukrainian Law Firms. A Handbook
for Foreign Clients, «ТОП 100 кращих юристів України. Вибір клієнта» тощо.
Освіта:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр
міжнародного права, Київ, 2001
Володіння мовами:
Українська, англійська, російська
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