


Iمعلومات عنا

نحن شركة محاماة مبتكرة ولدت ملخص
من إتمام الصفقات عبر الحدود لمحامیھا ذوي الخبرة العالیة الذین شاركوا في أكثر
.مكاتب المحاماة شھرة في الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة وتالي
على عدد من المعامالت الناجحة Avocom على مدى العقود الماضیة ، عمل شركاء
وحاالت رفیعة المستوى توفر حلوًال مصممة خصیًصا
للعمالء في والیات قضائیة مختلفة مع الدعم
.من شبكتھم الدولیة
.لھا مكاتب في میالن وروما واسطنبول ولندن ودبي

شركة محاماة متطورة
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I مجاالت الممارسة
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I الشركات وعملیات االندماج واالستحواذ

ملخص Avocom یقدم االستشارات القانونیة بشأن جمیع الجوانب المتعلقة بمعامالت الشركات
وعملیات االندماج واالستحواذ لعمالء الشركات العامة والخاصة والمستثمرین المؤسسیین
.واألفراد
لقد شاركنا في المعامالت بجمیع األحجام ، بما في ذلك بعض المعامالت المحلیة األكبر
واألكثر تعقیًدا
والمعامالت عبر الحدود على مدى السنوات العدیدة الماضیة. زادت خبرتنا بشكل كبیر من
معرفتنا وقدرتنا على العمل بفعالیة وكفاءة مع العمالء في المعامالت عبر مختلف
.(الصناعات (األزیاء والطاقة والنقل والتصنیع واالتصاالت واإلعالم والتكنولوجیا

- خبرتنا الھیاكل الضریبیة 
- االندماج بعد االستحواذ
- حوكمة الشركات
- إعادة تنظیم الشركات
- االنضمام للمغامرات
- عملیات االندماج واالستحواذ الخاصة والعامة
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نحن ندعم نجاح صفقاتك



I الملكیة الخاصة

ملخص Avocom ینصح شركات األسھم الخاصةفي استثمارات األغلبیة / األقلیة في مجموعة
واسعة من الصناعات. من خالل شراكتنا مع فریق االستشارات المالیة

.نقدم المشورة بشأن جمیع جوانب الملكیة الخاصة ، Avocom من

معرفتنا العمیقة باتجاھات السوق
والخبرة الصناعیة تساعد المستثمرین على تأمین
الصفقات الصحیحة مع الشروط الصحیحة لتقلیل
.المخاطر وبناء قیمة المحفظة

الصنادیق المتوسطة والكبیرة - خبرتنا
- مكاتب عائلیة دولیة
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نھج مفصل مع تركیز والتزام قویین



I البنوك والتمویل

ملخص یقدم فریقنا المشورة للبنوك والمؤسسات المالیة والشركات والحكومات بشأن
.معامالت تمویل الرافعة المالیة المحلیة والدولیة
كما ننصح عمالئنا فیما یتعلق بالقروض التجاریة وحزمة الضمان المتعلقة بخط
.االئتمان / السندات ومصادر التمویل األخرى

خبرتنا - القروض التجاریة 
- التمویل بالرافعة المالیة
- سندات
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مساعدتك على إدارة التعقید



I عقد تجاري

تعد عقود تجاري األساس األساسي الذي یقوم علیھ أي عمل یتطور وینمو. یمكن أن یؤدي ملخص
.فھمھا بشكل خاطئ إلى تفجیر عملك
یمكننا مساعدة ودعم عمالئنا للتنقل
في عالقاتھم التجاریة داخل األسرة على حد سواء
واألسواق الدولیة ، وتقدیم المشورة بشأن االمتیاز والترخیص والتوزیع والوكالة. نتصرف
مع بعض من أشھر العالمات التجاریة في العالم ، لكننا ملتزمون أیًضا بمساعدة الشركات
الصغیرة
.والشركات المتوسطة لتحقیق أھدافھا

- خبرتنا األغذیة والمشروبات
- الفخامة والموضة والتجزئة
- الفنادق والترفیھ
- تعلیم
- الرعاىة الصحیة
- مشروع مشترك

نحن نقدم جمیع أشكال العقود التجاریة ألعمالك الدولیة
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I مكتب العائلة

ملخص في عالم معقد ومتغیر ، ننصح عمالئنا بأفضل السبل لتنظیم شؤونھم وترتیبھا. مجموعة متنوعة
من تجاري والشخصیة! یمكن أن تكون االھتمامات داخل عائلة ذات ثروة كبیرة واسعة
.ومتغیرة
نحن ندعم عمالئنا لفھم احتیاجات أسرھم
وتطلعاتنا ثم نصمم خدماتنا

خبرتنا عمیل خاص -
ملكیة خاصة للعمیل -
الھجرة -
منازعات العمیل الخاص -
التخطیط الضریبي-
اإلحسان والعمل الخیري -
- إدارة التركات
ثقة-
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تقدیم المشورة لحمایة األصول الخاصة بك



I نزاع دولي

یتمتع فریقنا بخبرة واسعة في المجال الدولي ملخص
.و تجاري التحكیم عبر العدید من االختصاصات
نحن نوجھ العمالء خالل كل مرحلة من مراحل نزاعاتھم المحلیة أو عبر الحدود من خالل
.نھج استراتیجي للتقاضي المنسق عبر الوالیات القضائیة
فریقنا على استعداد لرفع أي قضیة إلى المحاكمة ولدیھم خبرة في إدارة التقاضي في كل
.مرحلة من مراحل العملیة

المنازعات التجاریة والتجاریة - خبرتنا
- التحكیم التجاري الدولي
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توفر ممارستنا العالمیة المساعدة أینما تحتاج



I العقارات

تقدم مجموعتنا العقاریة الدولیة المشورة المتخصصة والدعم عبر مجموعة واسعة من ملخص
.المعامالت العقاریة
یساعد الفریق العمالء الوطنیین والدولیین ، بما في ذلك الشركات والصنادیق العقاریة
والبنوك والمستثمرین من القطاع الخاص والمؤسسات والمطورین وتجار التجزئة طوال
.الدورة البسیطة الستثماراتھم ، أینما تأخذھم األعمال في العالم

- خبرتنا بناء 
- الفنادق والمنتجعات والسیاحة
- التأجیر
- التمویل العقاري
- االستحواذ على العقارات
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نقدم المشورة بشأن النطاق الكامل للمعامالت العقاریة



I اإلفالس وإعادة الھیكلة واإلعسار

نحن نعلم أن العمل مع الشركات التي تواجھ محنة مھمة صعبة للغایة. لھذا السبب ، فإن نھجنا ملخص
األول بسیط للغایة ومباشر. بادئ ذي بدء ، نبدأ في فھم المدى
اإلفالس وتقییم المخاطر وبالطبع التوصل إلى الحلول المناسبة لك. یقدم فریقنا المتمرس
المشورة بانتظام بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الدائنین ، واالسترداد ، مثل إعادة الھیكلة خارج
إجراءات اإلعسار ،
.وصالحیات وواجبات المصفین والحراس
.UTP / ننصح أیًضا باستثمار األموال الدولیة في معامالت القروض المتعثرة

- خبرتنا إجراءات اإلعسار فورماي 
- إعادة الھیكلة المالیة
- عملیات االستحواذ أو التصرف المتعثر
- واجبات المدیرین
- دعاوى إعادة الھیكلة واإلعسار
- UTP / تعقب األصول المتعثرة
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نحن نقدم نتائج تجاریة من خالل المتخصصین ذوي الخبرة لدینا



Iضریبة

مشورة قانونیة شاملة ومتمیزة تغطي جمیع مجاالت قانون الضرائب بما في Avocom تقدم ملخص
.ذلك التخطیط والتحقیقات وخدمات التقاضي عبر والیات قضائیة متعددة
لدینا خبرة طویلة في ھیكلة صنادیق االستثمار والمنتجات المالیة والتخطیط الضریبي المحلي
والدولي

- خبرتنا استشارات ضرائب األعمال
- التسعیر التحویلي
- التخطیط الضریبي
- الضرائب على عملیات االندماج واالستحواذ وإعادة التنظیم
- الضرائب العقاریة
- تسویة المنازعات الضریبیة
- ضریبة القیمة المضافة / ضریبة غیر مباشرة
- إدارة الثروة

·-

·-

--

--
--

تقدیم المشورة بشأن مجموعة كاملة من الھیاكل الضریبیة
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I طیران

تمتد ممارستنا للطیران في كل جزء من الصناعة ، بما في ذلك التمویل والتأجیر التنظیمي ملخص
والھیكلي عبر الحدود ، والتدریب وتقدیم المشورة بشأن شراء الطائرات ، وتحالفات شركات
الطیران والمشاریع المشتركة ، والتقاضي ، والتشریع / الضغط ، وعملیات االندماج
واالستحواذ
.والقضایا البیئیة
إن سمعتنا في تقدیم المشورة والنتائج عالیة الجودة لعمالئنا في مجاالت الطیران مبنیة على
.خبرتنا القانونیة المتخصصة ومعرفتنا العمیقة في صناعة الطیران

خبرتنا 
دعوى-
التحالفات الجویة والمشاریع المشتركة -
القضایا البیئیة -
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- اقتناء الطائرات وتمویلھا وتأجیرھا

تدعم أفضل ممارساتنا احتیاجات عمالئنا



I قانون العمل

.مشورة عالیة المستوى في جمیع قطاعات ومجاالت قانون العمل Avocom یقدم قسم قانون العمل في ملخص
ننصح العمالء في مسائل التقاضي المعقدة والتوظیف
.وعقود اإلدارة
نحن متخصصون أیًضا في معامالت التحول مع إعادة ھیكلة األعمال وتقلیل عدد الموظفین والتسریح
.الجماعي

المنفعة - خبرتنا
عقود توظیف -
- إعادة ھیكلة الشركات
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لدینا فریق متخصص من الخبراء



I الملكیة الفكریة

المتخصصین في الملكیة الفكریة والعمل االستشاري والنزاعات Avocom یقدم فریق ملخص
والمحامین التجاریین الذین ھم على درایة بالتعامل مع قضایا الملكیة الفكریة في سیاق
الصیاغة والتفاوض على نطاق أوسع
.من مستندات المعاملة
نحن نركز بشكل خاص على المواد الغذائیة واألزیاء والسلع االستھالكیة وتجارة التجزئة
.والریاضة
نحن نغطي النطاق الكامل لموضوعات الملكیة الفكریة ، على الصعیدین المحلي
.والسیاقات الدولیة

التقاضي بشأن براءات االختراع والعالمات التجاریة وحقوق التألیف والنشر - خبرتنا
تراخیص تقنیة ومشتركة -
العقود الریاضیة -
التعاون والتنمیة -
اتفاقیات ترخیص العالمات التجاریة والرعایة واالمتیاز -
االتفاقات القائمة على حق المؤلف عبر الصناعات اإلبداعیة مع خاصة -
والجوانب عبر اإلنترنت digitai خبرة قویة والتركیز على -
- منافسة غیر عادلة
دعایة-
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نحن نحمي أفكارك وعالماتك التجاریة



I الجوائز العالمیة

• للشركات لعام INTL 2009 جائزة ممارسة مجلة - Ban king & Finance Legai Work 2009 أفضل مكتب محاماة في إیطالیا لـ
• في إیطالیا 2010 - جائزة مجلة الشركات العالمیة لعام Legai Excellence 2010 المصرفیة والتمویل
• الشھریة إلنجاز 2010 - أفضل شركة محاماة مصرفیة ومالیة للعام في إیطالیا Finance جوائز مجلة مجلة
• جائزة خبراء القانون العالمیین 2011-2012-2013 - أفضل مكتب قانون مصارف في إیطالیا
• "مجلة الشركات الدولیة 2011-2012-2013-2014-2015 الجائزة العالمیة "أفضل شركة محاماة مصرفیة ومالیة في إیطالیا
• الدولیة لعام 2011 - أفضل مكتب محاماة مالي ومصرف في إیطالیا Legai االستحواذ على جائزة
• في فئة أفضل شركة محاماة للعام - الخدمات المصرفیة lnterContinental Finance 2011-2012 جوائز لیجاي للتمیز من مجلة
• العالمیة 2014-2015 - أفضل شركة محاماة مصرفیة ومالیة للعام ACQ جوائز
• العالمیة لعام Dealmakers 2012 جوائز
• الفائز بجائزة المحامین العالمیة 2012-2011 
• كأحد المرشحین النھائیین للنسخة السابعة في 7 یونیو Avocom -Studi Professionisti Associati 2017 تم اختیار
• PBV Monitor -Rated Lawyer :شھادة المحامي - 1 یونیو 2020 صادرة عن

• جائزة البنوك والتمویل ، أفضل محاٍم في إیطالیا
• رواد في االعتراف بالقانون - الجائزة العالمیة لعام 2020 "أفضل محامي مصرفي ومالي في إیطالیا '' ، تاریخ 1 أكتوبر 2019
• األشخاص الذین یجب متابعتھم 2020: أفضل شركة قانون مالي لعام 2020 - إیطالیا '' اعتباًرا من 1 أكتوبر Corp Today Magazine 2020 Global Business "2019 جوائز مجلة
• اإلصدار العالمي 100-2019 "أفضل شركة محاماة مصرفیة ومالیة - إیطالیا" بتاریخ 1 سبتمبر 2019 
• المحامي الدولي - الجوائز العالمیة - 2019 "أفضل شركة محاماة في المجال المصرفي والمالي - إیطالیا" بتاریخ 1 یولیو 2019 
• جلوبال فینشر - الجوائز السنویة - 2019 "أفضل شركة محاماة مصرفیة ومالیة - إیطالیا" بتاریخ 1 یونیو 2019 
• جوائز المستشار الرائد لعام 2019 "أفضل محامي مصرفي ومالي للعام ، إیطالیا" بتاریخ 1 یونیو 2019 
• عملیات االندماج واالستحواذ الیوم - التصنیفات العالمیة - إصدار 2019 "أفضل شركة محاماة مصرفیة ومالیة - إیطالیا" بتاریخ 1 مایو 2019 
• كوربوریت أمریكا الیوم - الجوائز السنویة - 2019 "أفضل شركة محاماة مصرفیة ومالیة - إیطالیا" بتاریخ 1 أبریل 2019 
• یونیو 2020 صادر عن: أفضل محامون ، طبعة 2020-2021 ، إیطالیا 1 
• LE FONTI Awards 2021 حازت شركة المحاماة لدینا على جائزة .Le Fonti 2021 جوائز
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I Francesco Del Bene    -    FOUNDING PARTNER - EXTERNAL OF COUNSEL

]

-

")

"

وEversheds  وAnsaldo  وBBLP Pavia  كان مستشاًر ا وشریًكا في شركة محاماة دولیة رائدة بما في ذلك 
 Pirola Pennuto Zei & Associates PriceWaterhouse Coopers &Del؛ شریك مؤسس في Del

Bene De Vitis & Associati -؛ شریك مؤسس في شبكة قانونیة مستقلة  AVOCOM)یذاكر  Bene
 Associati، یذاكر  Guslandi- محاسبون ومدققو حسابات قانونیون، یذاكر  Balestra Orione ، Vaccari

 Farrauto ، شركة محاماة .(Prof. Avv. Guido Bonfanteلدیھ تخصص في قطاعات الوساطة المالیة
التزامات(CDOs  التزامات القروض المضمونة( و(CLOs  ، والمصرفیة والتمویل المھیكل االئتمان غیر العامل 

المالحظات(CLN  ، )المدعومة بالرھن العقاريتجاري األوراق المالیة( CMBS ، )الدیون المضمونة المرتبطة 
باالئتمان([ ، تمویل الشركات  معامالت رأس المال العامل ، واالستثمارات الجدیدة ، وإعادة ھیكلة الدیون متوسطة أو 

طویلة األجل ، والتوریق ، وعملیات الدمج واالستحواذ ، والتمویل العقاري. وھو مؤلف ألوراق ومقاالت للمیزات 
الالنمطیة والتجریدیةحرج  وأقسام من األطروحات وأعمال جماعیة ودراسات مساھمة في إعادة 

  Garantievertrag" ، G. Giappichelli ed. ، Turin ، 1997؛  Acquisitions Causa Mortis"، تقییم
لـ إصالح قانون االدخار وحوكمة ،AA.VV  التسجیل وحسن النیة االعتماد "، طبعة جیوفري ، میالن ،2000  ؛في 

دفاتر ،Francesco del Bene  بقلم ،Aprii 3 ، 2006  الشركات. قانون المؤتمر الذي عقد في میالنو في 
السلطة اإلشرافیة ،MIFID. االمتثال   ؛ "األدوات والقواعد المالیةIPSOA، Milan، 2006 ،نوتاریا مذكرات حالة 

حول موضوع القانون المدني واإلفالس ،Francesco del Bene. ، 2009)  ،"وتضارب المصالح وقانون 
البنوك. كان متحدثاً في العدید من المؤتمرات وورش العمل والندوات والمؤتمرات والندوات على المستویین الوطني 

والدولي حول قضایا قانون الشركات والتمویل والمصارف. في1994-1993  قام بتنسیق البحث والدراسة للجنة 
العلمیة لمعھد الدراسات البرلمانیة ، ومقرھا في روما ، الموجھة لدراسة ومناقشة القضایا القانونیة واالجتماعیة ومقرھا 

روما ، والتي ،"Luigi Einaudi"  - واالقتصادیة. تعاون مع معھد الدراسات النقدیة والمصرفیة والمالیة جمعیة 
البنوك اإلیطالیة. لقد كان عضًو ا فعاًال من1997  إلى -ABI  وltaly  تأسست في عام1965  من قبل بنك یتعاون 

أیًضا بطرق مختلفة ، مع العدید منGiuffrè ed ، "1999.  من التحریر! مجلس المراجعة فقھ االستحقاق المراجعات 
.الوطنیة والدولیة
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الشریك المؤسس - خارجي من المستشار

: جھات االتصال
 :الھاتف
francesco.delbene@avocom.co.uk

مناطق براتیس
وساطة مالیة
التمویل المصرفي والھیكلي
CLOs (التزامات القرض المضمونة)
التزامات الدیون المضمونة
CMBS (األوراق المالیة المدعومة بالرھن العقاري التجاري)
CLN (مالحظات مرتبطة باالئتمان)
تمویل الشركات
معامالت رأس المال العامل
استثمارات جدیدة
إعادة ھیكلة دیون الفریق المتوسطة أو الطویلة
التوریق واالندماج واالستحواذ
التمویل العقاري

+390230314164   +44(0)2036081396



I Mr. lan Christian Hughes 
SENIOR PARTNER, LONDON OFFICE, UK 

ian.hughes@avocom.co.uk :اتصل

lan C. Hughes,، شریك األسھم ، ھو رئیس قسم تمویل الشركات والملكیة الخاصة. لدیھ خبرة ومھارات واسعة في تمویل المشاریع المحلیة واألجنبیة ، وتمویل االستحواذ ، وائتمان الصادرات
ومعامالت تمویل الشحن. كان یقدم المشورة لكیانات اإلقراض المحلیة واألجنبیة والمقترضین ، في قطاعات: الطاقة والشحن والنقل والبنیة التحتیة ، بما في ذلك الطرق السریعة والقطارات عالیة
السرعة والمستشفیات والموانئ والمكاتب ومواقف السیارات والفنادق ، مع التركیز القوي على االستثمارات في القطاعات االستراتیجیة ، مثل الطاقة لتحدیث وتكییف محطات النفط ومحطات
.الطاقة
.لیسانس الحقوق بامتیاز مع مرتبة الشرف. تم قبولھ في المحكمة العلیا وفي نقابة المحامین في المملكة المتحدة. یتحدث اإلنجلیزیة والفرنسیة بطالقة

I Avv. Prof. Piergiorgio Casati, LL.M.
SENIOR PARTNER 

HEIDELBERG UNIVERSITY استاذ القانون الدولي الخاص

piergiorgio.casati@avocom.co.uk  اتصل

 :ھاتف

)
).

. .

البروفیسور بیرجورجیو كاساتي ھو رئیس مجموعة تمویل المشاریع ویساعد بانتظام المقرضین والجھات الراعیة في تمویل المعامالت الرئیسیة وفي ھیكلة المشاریع. كما أنھ یساعد المستثمرین 
المحلیین واألجانب في عملیات االندماج واالستحواذ والمشاریع المشتركة ومشاریع التنمیة وصفقات السوق الثانویة في كل من قطاع البنیة التحتیة والطاقة النفط والغاز والطاقة الكھروضوئیة وطاقة 
المائیة الریاح والطاقة 
یشتھر البروفیسور كاساتي على نطاق واسع لیس فقط بقدراتھ التقنیة واإلمكانیات ولكن أیًضا لفھمھ العمیق لدینامیكیات السوق. یشارك بانتظام في مساعدة المؤسسات وأصحاب المصلحة فیما یتعلق 
باإلصالحات التشریعیة والمعاییر التعاقدیة والقضایا ذات االھتمام العام في السوق ذات الصلة. وھو معروف بشكل خاص بخبرتھ في المسائل التنظیمیة ، وتطویر وتمویل المشاریع ، وشبكات النقل 
والنقل ، والموانئ والمطارات ، والمستشفیات والرعایة الصحیة ، والطرق السریعة ، ومشاریع تخزین الغاز والغاز الطبیعي المسال ، والطاقة المتجددة ، والموارد الطبیعیة ، والمرافق العامة. 
مھنة ومرخص لھ أیًضا بممارسة المھنة في الوالیات المتحدةمحامي تخرج في القانون بدرجة امتیاز مع مرتبة الشرف عام1988  وھو مرخص لھ بممارسة 
ودولیة رائدة. وقد حصل ، بصفتھ أستاذاً مساعًدا ، على دورات في القانون الدولي الخاص في جامعات مختلفة بماltalian  مع شركاتCasati  تعاون البروفیسور ،Avocom  قبل انضمامھ إلى 
في ذلك ھایدلبرغ. قام بتألیف العدید من المقاالت حول المراجعات المتخصصة للقانون الوطني والدولي ، وكثیًر ا ما یعمل كمتحدث في العدید من المؤتمرات اإلیطالیة والدولیة ، والطاوالت 
المؤسسیة والفعالیات العامة حول الشراكة بین القطاعین العام والخاص ، والتوحید القیاسي واإلصالحات التشریعیة. اللغات: اإلیطالیة واإلنجلیزیة والفرنسیة واأللمانیة
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I On. Pres. AntonioGiorgio Benvenuto  -  SENIOR OF COUNSEL

Antonio Giorgio Benvenuto مسؤول عن العالقات المؤسسیة على المستویین المحلي والدولي وھو عضو في
اللجنة الفنیة العلمیة لمكتب المحاماة التي لھا وظیفة توجیھ وضمان المعامالت عبر الحدود األكثر صلة وأھمیة. وھو
خبیر في قانون العمل وقانون النقابات والضرائب الدولیة وحوكمة الشركات. تخرج (ماكسیما) في الفقھ من جامعة ال
.سابینزا (المشرف البروفیسور فرانشیسكو سانتورو باساریللي) مع أ
أطروحة في قانون العمل حول "طبیعة ووظائف الھیئة الداخلیة" ، منشورة. صحفي ، وكان السكرتیر العام لالتحاد
اإلیطالي
؛UIL - ؛ السكرتیر العام التحاد العمال اإلیطاليFLM - األمین العام التحاد عمال المعادن .UILM -عمال المعادن
؛ مستشارCES - ؛ نائب رئیس االتحاد األوروبي لنقابات العمال FEM - نائب رئیس االتحاد األوروبي لعمال المعادن
CNEL عدة مرات ، وأمین عام وزارة المالیة وأستاذ لمدة عشرین عاًما في الدورة العلیا لـ مدرسة شرطة الضرائب في
نائب رئیس مؤسسة ، Bruno Buozzi شرطة المالیة ، وحصل على لقب فارس الصلیب الكبیر. من مؤسسة
Giacomo Brodolini ، وعضو لجنة الضامنین لمؤسسة San Patrignano Onlus ، وعضو مجلس إدارة
Eurispes.
المنشورات ، بما في ذلك: "طبیعة ووظائف اللجان الداخلیة" ، "جعل إیطالیا تعمل" ، "ما وراء المغامرة" ، "الطریق
الثالث لالتحاد" ، "االتحاد بین الحركة والمؤسسات" ، "نقطة التحول العلمانیة" ، "قانون العمال" ، "الرعایة الصحیة
مریضة" ، "ما بعد األزمة". قام بتألیف العدید من المقاالت االقتصادیة ، ال سیما حول المسائل الضریبیة وفي قطاع
البنوك والتأمین. وفي الھیئة التشریعیة الثالثة عشرة ، في مجلس النواب ، كان رئیًسا للجنة المالیة الدائمة السادسة
وعضًوا في اللجنة المكونة من مجلسین من مجلسین من 30 بشأن تنفیذ اإلصالح الضریبي. في المجلس التشریعي
الرابع عشر ، ال یزال في
مجلس النواب ، كان قائد مجموعة الدیموقراطیین الیساریین - شجرة الزیتون في اللجنة المالیة الدائمة السادسة وعضو
لجنة االنتخابات ولجنة التحقیق البرلمانیة بشأن قضیة تلیكوم - صربیا. رئیس مجلس الشیوخ للجنة المالیة والخزانة
الدائمة السادسة ، وكان رئیس المدیریة الوطنیة للدیمقراطیین الیساریین. السكرتیر السیاسي السابق للحزب االشتراكي
اإلیطالي. السكرتیر السابق للتحالف الدیمقراطي واتحاد الدیمقراطیین. المتحدث باسم
.المصلحون من أجل أوروبا ، وبھذه الصفة المؤسس المشارك ، في وقتھ ، لـ الدیمقراطیین السینیسترا
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: جھات االتصال
 :الھاتف
Giorgio.benvenuto@yahoo.it - 
giorgio.benvenuto@avocom-ita.it
عبر سیستینا ، 57
روما 00187

مناطق براتیس
العالقات الدولیة
قانون العمل
قانون النقابات العمالیة
الضرائب الدولیة
حكم الشركات

+39 066791697 - +39066798547



I  Prof. Avv. Federico Michele Sorrentino - Head of Corporate M&A Department

تخرج البروفیسور سورینتینو من جامعة بوكوني عام 1993 وتم قبولھ في نقابة المحامین اإلیطالیة عام 1996 ، وقد
اكتسب خبرة كبیرة في الشركات العالمیة الرائدة
(Sidley Austin LLP ، Deacons على وجھ الخصوص) وكمحامي داخلي ورئیس مكتب الشؤون القانونیة
Citic واالمتثال ، قسم الشركات في أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا ، لشركة متعددة الجنسیات مملوكة أیًضا لشركة
Group Corporation.
األوروبیة لالقتصاد وجامعة ساالمانكا ، من بین آخرین. وھو حاصل ESE سبق لھ التدریس في جامعة مالطا وكلیة
على درجة الماجستیر في المالیة من المعھد األوروبي إلدارة الشؤون
إنسیاد) ، فونتینبلو. وھو مؤلف للعدید من المنشورات والمتحدثین في المؤتمرات والندوات في كل من إیطالیا والخارج)
.حول قضایا حوكمة الشركات والشركات
لقد طور خبرة ال مثیل لھا في تقدیم المشورة بشأن المعامالت غیر العادیة المحلیة وعبر الحدود ، مع سجل حافل في
.مساعدة العمالء اإلیطالیین (بما في ذلك الشركات المدرجة وصنادیق األسھم الخاصة) في تدویل أنشطتھم
ساعد على وجھ الخصوص المشترین والبائعین ومساھمي األغلبیة واألقلیة وبنوك التمویل والمستشارین المالیین
واالتصال بالسلطات المختصة ورواد األعمال ومجالس اإلدارة وفرق القیادة في المؤسسات المختلفة وكذلك مع
األطراف الحكومیة المقابلة. وقد تعاون ، كمستشار مرجعي لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا ، لعدة سنوات مع
.مجموعة البنك الدولي ، وعلى وجھ الخصوص ، مع البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر ووكالة التنمیة الدولیة
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اتصل

 ھاتف : +39 0230314164 +44(0)2036081396 

federico.m.sorrentino@avocom.co.uk

:مجاالت الممارسة

عملیات االندماج واالستحواذ

حوكمة الشركات

الملكیة الخاصة

تمویل الشركات
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l□ffices

London -UK 

41 Devonshire Street, Ground Floor 

London, England, W1 G 7 AJ 

Tel: +44(0)2036081396 

Fax: +44 2036085548 

avocom.uk.headquarters@avocom.co.uk 

Rome-ltaly 

Via Ennio Quirino Visconti 103, 00193 

Phone: +39 06 6893472 

Tunel Meydani 

Beyoglu (lstanbul)-TURKEY 

GOL HUKUK BUROSU 
Tunel Geçidi Ì§ Merkezi, B Blok, 

Third floor, suites no. 316-317, 
Phone: +90 0212 251 65 12 

Fax: +90 0212 245 79 19 

Dubai - UAE 

One Sheikh Zayed Road 
Phone: + 97 147050386 

I Associated Offices

Milan - ltaly 

Via Borgogna 9 20122 

+39 02 30314164
Fax +39 02 30314165 

Luxembourg- LUXEMBOURG

68 Rue Des Aubépines 
L-1145! +352 26 258467
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