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Κίνδυνος και Κεφάλαιο

� Η απαίτηση πληρωµής (“promise to pay”) ως µόνη αξία στις αγορές κεφαλαίου

� Ο νοµικός κίνδυνος στις απαιτήσεις πληρωµής

� Ορισµός

� Ηθική και Κανόνες ∆ικαίου στις ∆ιεθνείς Κεφαλαιαγορές
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Το Παγκόσµιο Περιβάλλον

� ∆ιεθνείς συναλλαγές, τοπικοί κανόνες

� Εναρµόνιση συναλλαγών και εναρµόνιση κανόνων δικαίου

� Πιστωτές και οφειλέτες στην παγκόσµια αγορά
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Το Παγκόσµιο Περιβάλλον (συνέχεια)

� Οκτώ (8) Ανεξαίρετοι Κανόνες για το Νοµικό Κίνδυνο στις ∆ιεθνείς Κεφαλαιαγορές

� Περιορισµένη αποτελεσµατικότητα των κανόνων δικαίου έξω από το φυσικό τους χώρο 

� Οι συναλλασσόµενοι πάντα θα αναζητούν το φιλικότερο σύστηµα δικαίου

� Πάντα κάποιο σύστηµα δικαίου θα προσφέρει την καλύτερη λύση

� Οι υπερεθνικοί κανόνες εναρµόνισης θα έχουν πάντοτε κενά

� Αυτός που πληρώνει, θέτει και τους κανόνες πληρωµής� Αυτός που πληρώνει, θέτει και τους κανόνες πληρωµής

� Η πράξη είναι πάντα καλύτερη από τη θεωρία

� Αν υπάρχουν ρυθµιστικές αρχές µε αρµοδιότητα, ο νοµικός κίνδυνος αυξάνεται

� Η νοµική λύση είναι κακή αν υπάρχουν άλλες που δηµιουργούν µεγαλύτερη λογιστική αξία
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Πηγές Νοµικού Κινδύνου στις Κεφαλαιαγορές

� Ανθρώπινη συµπεριφορά

� Άγνοια δικαίου

� Άρνηση εφαρµογής

� Ερµηνεία του γράµµατος και του πνεύµατος
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Πηγές Νοµικού Κινδύνου στις Κεφαλαιαγορές (συνέχεια)

� Η φύση της αγοράς κεφαλαίου

� Καινοτοµία

� Περιπλοκότητα

� ∆ιεθνοποίηση
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Πηγές Νοµικού Κινδύνου στις Κεφαλαιαγορές (συνέχεια)

� Προβληµατικοί Κανόνες ∆ικαίου

� Κακό δίκαιο

� Κρατική πολιτική 

� Ασαφείς γενικές αρχές του δικαίου

� Αβέβαιη δικανική κρίση
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∆ιαχείριση Νοµικών Κινδύνων µε Παραδείγµατα

� Συνήθεις συµβάσεις µε άγνωστα νοµικά προβλήµατα

� Συνήθεις συµβάσεις µε γνωστά νοµικά προβλήµατα

� Ο νοµικός κίνδυνος είναι αντιληπτός αλλά παραµερίζεται εκουσίως

� Ο νοµικός κίνδυνος αναδύεται κατά τη διάρκεια της συναλλαγής
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Εκτίµηση Νοµικού Κινδύνου

� Νοµική υποδοµή και θεσµική ποιότητα

� Ασφαλείς πηγές δικαίου

� Ανάλυση της χειρότερης δυνατής κατάστασης (“worst case scenario”)

� Ιστορία παρόµοιων συναλλαγών
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Εκτίµηση Νοµικού Κινδύνου (συνέχεια)

� Γνώση του ρυθµιστικού πλαισίου

� Είδος αγοράς (καταναλωτών ή επαγγελµατιών)

� Φήµη και πολιτικός κίνδυνος

� Κατανόηση συµβατικού πλαισίου και περιπλοκότητας συναλλαγής 
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Εκτίµηση Νοµικού Κινδύνου (συνέχεια)

� Νέα νοµοθεσία

� Νέα νοµολογία

� Αλλαγή στις συναλλακτικές πρακτικές

� Αλλαγή προσώπων στη νοµική υπηρεσία
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Εκτίµηση Νοµικού Κινδύνου (συνέχεια)

� Αλλαγή στη ρυθµιστική πρακτική, επίσηµη ή de facto

� Αγωγές σε ανάλογες περιπτώσεις

� Πολιτικές αλλαγές

� Αλλαγή νοµικών συµβούλων ή νοµικής συµβουλής
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Εκτίµηση Νοµικού Κινδύνου (συνέχεια)

� ∆υσνόητες γνωµοδοτήσεις

� Ελλιπής ασφαλιστική κάλυψη

� Χρήση παλαιών συµβάσεων ως πρότυπο

� ∆ικηγορικές αµοιβές που αυξάνουν το νοµικό κίνδυνο
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� ∆οµηµένες συναλλαγές

� Συναλλαγές µε ασυνήθη περιθώρια κέρδους

� Προφορικές συµφωνίες

� Συναλλαγές που έχουν σκοπό να αποφύγουν γνωστοποίηση στο επενδυτικό κοινό

Εκτίµηση Νοµικού Κινδύνου (συνέχεια)

� Συναλλαγές µε κύριο σκοπό τη δηµιουργία λογιστικής αξίας
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Ο ρόλος του ∆ικηγόρου

� Ο εσωτερικός δικηγόρος

� Ο εξωτερικός δικηγόρος

� Ο δικηγόρος των κεφαλαιαγορών
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As one of the first law firms to establish  
a presence in key international markets, 
Shearman & Sterling has led the way in 
serving clients wherever they do business. 
This innovative spirit and the experience we 
have developed over more than 140 years 
make us the “go-to” law firm. 

From major financial centers to emerging 
markets, we have the reach, depth and 
global perspective necessary to advise our 
clients on their most complex worldwide 
business needs.
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