ADVERTORIAL
Ηλίας Νεοκλέους και ΣΙΑ ΔΕΠΕ

AΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑ
Αξιόπιστες υπηρεσίες σε όλες τις πτυχές του Κυπριακού καθώς και του Ευρωπαϊκού
και Διεθνούς Δικαίου

Δ

ιαχρονικά ο τομέας των υπηρεσιών αποτελούσε για την Κύπρο
βασικό πυλώνα της οικονομικής
της ανάπτυξης και συνεχίζει να
συνεισφέρει σημαντικά. Νέοι επενδυτές
προσελκύονται από την υψηλή ποιότητα
των επαγγελματικών υπηρεσιών, το σύγχρονο νομικό πλαίσιο και το φιλικό φορολογικό σύστημα, σε συνδυασμό και
με την υποστήριξη ενός δικτύου διεθνών
συμβάσεων και διμερών συμφωνιών με
άλλες χώρες.
Με την πάροδο των ετών, η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο
συνδέθηκε άρρηκτα με τις υπηρεσίες νομικής υποστήριξης της Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ. Είμαστε μία από
τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες
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της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της
Ανατολικής Μεσογείου, παγκοσμίως
αναγνωρισμένοι για την υψηλή ποιότητα
των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Με
έδρα τη Λεμεσό, η εταιρεία μας διατηρεί
γραφεία στη Λευκωσία και την Πάφο,
καθώς επίσης και στο Βέλγιο, την Ουγγαρία, την Ουκρανία και την Τσεχία και
οι δραστηριότητές της καλύπτουν όλες
τις πτυχές του Κυπριακού καθώς και του
Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.
Οι αξιολογήσεις πρώτης βαθμίδας (tier 1) που μας απονέμονται κάθε
χρόνο, από οργανισμούς παγκόσμιας κλάσης όπως τα Legal 500, IFLR,
Chambers HNWI, World Tax Review
και Benchmark Litigation, αποδεικνύουν ότι η αριστεία και η καινοτομία χα-

ρακτηρίζουν το προφίλ των υπηρεσιών
τις οποίες παρέχουμε, με απόλυτη προσήλωση στην επίτευξη των στόχων των
πελατών μας.
Η Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ
πρωτοπορεί στην εξέλιξη και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες, θέτοντας
νέα δεδομένα στα πεδία των χρηματοοικονομικών και της επιχειρηματικότητας. Αντιλαμβανόμαστε τον εναγκαλισμό με την τεχνολογική καινοτομία
ως απαραίτητη στάση για να επιτύχουμε τον συγχρονισμό με τις ανάγκες της
αγοράς και να ενισχύσουμε την ήδη
ηγετική μας θέση στην παροχή νομικών υπηρεσιών. Επιδιώκουμε να καταστούμε το σημείο αναφοράς σε ραγδαίως αναπτυσσόμενους τομείς, όπως

η προστασία δεδομένων, η ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο, η αντιμετώπιση της
κλοπής δεδομένων και της απάτης, το
blockchain, τα κρυπτονομίσματα και η
τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ).
Παράδειγμα πρωτοπορίας αποτελεί
ο κόμβος καινοτομίας που έχουμε δημιουργήσει (innovation hub) ο οποίος,
μεταξύ άλλων, δημιούργησε μια εφαρμογή για την ασφάλεια του διακομιστή
και των βάσεων δεδομένων μας, επιτρέποντας ασφαλή πρόσβαση στους
συναδέλφους μας, μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων. Επίσης έχουμε
δημιουργήσει μια εργαλειοθήκη AI, το
NEOLAW.ai, το οποίο είναι μια πλατφόρμα επιτάχυνσης και αυτοματοποίησης της παροχή νομικών υπηρεσιών.
Αυτό το πνεύμα καινοτομίας και πρωτοπορίας διαπνέει όλο το εύρος σύγχρονων υπηρεσιών που προσφέρουμε, με
προσανατολισμό στην ποιότητα, αλλά
και στην εξυπηρέτηση πελατών όλων
των μεγεθών, Κυπρίων ή αλλοδαπών,
ιδιωτών ή επιχειρήσεων.
Αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι
για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επίλυσης διαφορών από το Δικαστηριακό μας τμήμα. Τα πεδία εξειδίκευσής μας, σχετικά με τη δικαστηριακή
πρακτική, περιλαμβάνουν το διοικητικό,
το τραπεζικό, το ναυτιλιακό, το ποινικό
και το οικογενειακό δίκαιο. Αναλαμβάνουμε τη νομική υποστήριξη σε συμβατικές, εταιρικές, κτηματικές και εργασιακές διαφορές, καθώς και όλες τις μορφές
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
Το Εταιρικό μας τμήμα παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές στους πελάτες μας για το σχηματισμό, την απόκτηση και τη διάλυση εταιρειών στην Κύπρο
και στο εξωτερικό, για συγχωνεύσεις
και εξαγορές, συμπεριλαμβανομένων
δημόσιων και ιδιωτικών, εταιρικές διασπάσεις και εκποιήσεις. Επιπροσθέτως, παρέχουμε υποστήριξη σχετικά με
εταιρικές αναδιοργανώσεις και αναδιαρθρώσεις, ζητήματα αφερεγγυότητας,
εταιρική διακυβέρνηση, δημόσιες και
ιδιωτικές προσφορές, αγορές και πωλήσεις αξιογράφων, κανονιστική συμμόρφωση, δημιουργία και αξιοποίηση κατα-

πιστευμάτων.
Η Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ,
αναγνωρίζεται από τους κορυφαίους
ανεξάρτητους διεθνείς οίκους αξιολόγησης ως ηγέτιδα εταιρεία στις τραπεζικές
και χρηματοπιστωτικές αγορές στην Κύπρο, με αποδεδειγμένα πλούσιο ιστορικό στον τομέα των κεφαλαιαγορών και
της χρηματοδότησης εταιρειών, ενεργώντας τόσο για λογαριασμό δανειστών
μεταξύ των οποίων διεθνείς τράπεζες
ανάπτυξης, όσο και για λογαριασμό δανειοληπτών.
Στο πεδίο των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών διαθέτουμε ομάδα με υψη-

αναδιοργανώσεις ναυτιλιακών εταιρειών, η καταχώρηση πλοίων και σκαφών
αναψυχής στα σχετικά μητρώα, τα θέματα ΦΠΑ σκαφών και οι ναυτικές ασφαλίσεις.
Στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού, εξειδικευμένοι συνεργάτες μας
παρέχουν νομικές συμβουλές υψηλού
επιπέδου σε σημαντικούς διεθνείς πελάτες επί ζητημάτων anti-competition και
ερευνών περί cartel. Εφάμιλλες υπηρεσίες παρέχει η εταιρεία μας και στους τομείς του εργατικού δικαίου και του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτε-

Πνεύμα καινοτομίας και πρωτοπορίας διαπνέει
όλο το εύρος σύγχρονων υπηρεσιών, με
προσανατολισμό στην ποιότητα, αλλά και στην
εξυπηρέτηση πελατών όλων των μεγεθών, Κυπρίων
ή αλλοδαπών, ιδιωτών ή επιχειρήσεων
λή εξειδίκευση στις ιδιαίτερες απαιτήσεις
των συναλλαγών αυτού του είδους. Το
εύρος των υπηρεσιών μας εκκινεί από
τις αδειοδοτήσεις, τις συμβουλές επί κανονιστικών ζητημάτων, τις εταιρικές και
φορολογικές διαρθρώσεις, και φτάνει
ως τα λεπτομερή καθημερινά επιχειρησιακά ζητήματα, όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η κανονιστική συμμόρφωση
και η προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Στα θέματα φορολογικού δικαίου, η
ισχυρή μας εξειδίκευση εξασφαλίζεται
από συνεργάτες με εξαιρετικό νομικό,
λογιστικό και οικονομικό υπόβαθρο. Σημαντικοί τομείς των σχετικών φορολογικών υπηρεσιών μας, είναι οι συμβουλές επι θεμάτων φορολογικής κατοικίας,
νέων φορολογικών κινήτρων και συστημάτων, καθώς και ορθής ερμηνείας
και εφαρμογής των συμφωνιών για την
αποφυγή διπλής φορολογίας.
Το ναυτιλιακό δίκαιο είναι ένας ακόμα τομέας όπου η Ηλίας Νεοκλέους &
Σία ΔΕΠΕ επιδεικνύει ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Παρέχουμε νομική υποστήριξη για ζητήματα όπως οι
αγοραπωλησίες πλοίων και αεροσκαφών, οι αναδιαρθρώσεις χρεών και οι

λεί μία παράμετρο κορυφαίας σημασίας
που διαπνέει την στάση όλων μας στην
Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ και
πλαισιώνεται από πολύπλευρες δράσεις
προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης σε σημαντικά ζητήματα. Προβάλλουμε και υπηρετούμε αξίες,
στηρίζοντας την αριστεία, την φροντίδα
για τους αδύναμους συμπολίτες μας, την
αιμοδοσία, τον αθλητισμό, αλλά και την
προστασία της φύσης, με την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος όλων μας και, κυρίως, της Εταιρείας μας.
Είναι ακριβώς αυτή η αντίληψη κοινωνικής ευθύνης που μας κάνει να αισθανόμαστε υπερήφανοι συνειδητοποιώντας το ρόλο μας στην ανάπτυξη της
Κυπριακής οικονομίας και τις ευθύνες
μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Εργαζόμενοι καθημερινά με ζήλο προς την
κατεύθυνση της παροχής νομικών υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας, προωθούμε ταυτόχρονα τη χώρα μας ως οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο με
παγκόσμια εμβέλεια, με αυτονόητο αντίκτυπο στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την ανάπτυξη και την αύξηση της
απασχόλησης.
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