WIDER UNDERSTANDING - DYNAMIC SOLUTIONS

Εταιρικό προφίλ

Σχετικά µε εµάς
Η Μάριος Χαρτσιώτης & Σία ∆.Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1990 στη Λεµεσό και µέσα σε 30 χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα
κορυφαία και ευρέως γνωστά δικηγορικά γραφεία της Κύπρου. Η εταιρεία διευθύνεται από τον κ. Μάριο Χαρτσιώτη,
ιδρυτή και βασικό συνέταιρο.
Εργοδοτούµε ένα σηµαντικό αριθµό καταρτισµένων δικηγόρων οι οποίοι παρέχουν στους πελάτες µας υψηλού
επιπέδου νοµικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσµα της δικηγορικής πρακτικής. Οι συνέταιροι και συνεργάτες της
εταιρείας µας είναι εφοδιασµένοι µε σύγχρονα νοµικά εργαλεία ώστε να διεκπεραιώνουν τα αιτήµατά σας κατά τρόπο
οικονοµικό και µε το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωµα.
Επιπρόσθετα από το κεντρικό γραφείο µας στη Λεµεσό, έχουµε σχηµατίσει ένα ευρύ δίκτυο από τοπικούς και διεθνείς
συνεργάτες το οποίο µας επιτρέπει να υποστηρίξουµε τους πελάτες µας παρέχοντας δυναµικές λύσεις, προσαρµοσµένες
στα δικά τους χαρακτηριστικά και περιστάσεις.
Η δικηγορική µας εταιρεία εκπροσωπεί ένα εκλεκτό πελατολόγιο που περιλαµβάνει πολυεθνικές εταιρείες, ασφαλιστικές
εταιρείες, τραπεζικούς οργανισµούς, εκκλησιαστικούς θεσµούς, ΜΚΟ, επιχειρήσεις και ιδιώτες από όλο τον κόσµο.
∆ιατηρώντας ισχυρή παρουσία στη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, έχουµε εδραιώσει την
περιφερειακή µας εµβέλεια και τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουµε αιτήµατα διασυνοριακής φύσεως. Η ευρεία γνώση
και κατανόηση της συνεχώς µεταβαλλόµενης διεθνούς αγοράς, διασφαλίζει την παροχή δυναµικών νοµικών λύσεων.
Η δέσµευση µας
«Ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για ένα άτοµο, µια µικροµεσαία επιχείρηση ή πολυεθνική εταιρεία, µπορείτε να είστε
βέβαιοι ότι παραµένουµε δεσµευµένοι στην παροχή άµεσων, δυναµικών και αποτελεσµατικών νοµικών υπηρεσιών
καθώς και στη διασφάλιση των συµφερόντων σας µε απόλυτη εχεµύθεια.»

Μάριος Χαρτσιώτης
Ιδρυτής - Συνέταιρος

Τµήµα Εταιρικού και Εµπορικού ∆ικαίου

Το Τµήµα Εταιρικού και Εµπορικού ∆ικαίου παρέχει ένα ευρύ
φάσµα υπηρεσιών που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την εγγραφή
εταιρειών στην Κύπρο και άλλες δικαιοδοσίες, τη σύνταξη
συµφωνίας µετόχων, τη σύνταξη ή διαπραγµάτευση εµπορικών
συµφωνιών ή συµφωνιών για προµήθεια ή παροχή υπηρεσιών, το
χειρισµό ζητηµάτων εταιρικής διακυβέρνησης, τη σύνταξη ή
θεώρηση συµφωνιών για αγορά ή ενοικίαση ακίνητης περιουσίας,
συγχωνεύσεις και εξαγορές, τη µεταφορά έδρας, τη διάλυση
εταιρειών, διαδικασίες αφερεγγυότητας, την εγγραφή, προστασία
και προώθηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, την
καθοδήγηση για χρηµατοδότηση της επιχείρησής σας, το
φορολογικό σχεδιασµό, καθώς επίσης την έκδοση άδειας
παραµονής στην Κύπρο ή την απόκτηση Κυπριακής ιθαγένειας.
Επιπρόσθετα, η νοµική οµάδα του Τµήµατος θα σας βοηθήσει
ενεργά στη βελτίωση και υγιή ανάπτυξη της επιχείρησής σας
καθώς και τη διαχείριση και προστασία των περιουσιακών σας
στοιχείων.

Εταιρικό & Εµπορικό ∆ίκαιο

Τµήµα ∆ικαστηρίου και Επίλυσης ∆ιαφορών

Το ∆ικαστηριακό Τµήµα της εταιρείας µας είναι ευρέως γνωστό
για την εξειδίκευση του σε όλα τα είδη δικαστικών υποθέσεων.
Οι δικηγόροι µας θα συνεργαστούν µαζί σας για να πετύχουν το
επιθυµητό αποτέλεσµα. Έχουµε χειριστεί αρκετές γνωστές και
προβεβληµένες υποθέσεις καθώς επίσης και χιλιάδες άλλων
µικρότερης κλίµακας υποθέσεων, µε πολύ υψηλά επίπεδα
επιτυχίας. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, προχωρήσαµε σε
ευνοϊκές για τους πελάτες µας εξώδικες διευθετήσεις,
επιλύοντας σύνθετα νοµικά προβλήµατα. Η εµπειρία και η
εξειδίκευση του Τµήµατος εκτείνεται και καλύπτει κάθε είδους
διαφορές: από υποθέσεις ενοικιοστασίου και ανάκτησης
οφειλών µέχρι αντιδικίες εκατοµµυρίων, την ανάληψη
υποθέσεων εκ µέρους τραπεζικών και ασφαλιστικών
οργανισµών καθώς επίσης σύνθετων υποθέσεων ιατρικής
αµέλειας.

∆ικαστηριακές Υπηρεσίες &
Επίλυση ∆ιαφορών

Τραπεζικό ∆ίκαιο & Χρηµατοδότηση

Ασφαλιστικό ∆ίκαιο

Φορολογικός Σχεδιασµός

Οικογενειακό ∆ίκαιο

Πνευµατική Ιδιοκτησία

Εργατικές ∆ιαφορές

Ακίνητη Ιδιοκτησία

Κληρονοµικό ∆ίκαιο

Επιχειρηµατική Ανάπτυξη

Ναυτιλιακά

Υπηρεσίες Μετανάστευσης

Καταπιστεύµατα

Κύπρος: η στρατηγική µας έδρα
Περιφερειακό επιχειρηµατικό κέντρο
Πρόσβαση στις αγορές
Ευνοϊκό και διαφανές φορολογικό καθεστώς
Ελκυστικά επενδυτικά κίνητρα
Ενισχυµένη προστασία για επενδύσεις και
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
Καταρτισµένο και πολύγλωσσο εργατικό δυναµικό

Αγγλοσαξονικό νοµικό πλαίσιο (Κοινοδίκαιο)
Ασφάλεια
Ισχυρό τραπεζικό και χρηµατοοικονοµικό σύστηµα

Μέλος της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης
Ευρύ δίκτυο διεθνών συµφωνιών εµπορίου
και αποφυγής διπλής φορολογίας
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