Doświadczenie
Adwokat Monika Dużyńska specjalizuje się w prawie handlowym, prawie
papierów wartościowych i zagadnieniach dotyczących corporate governance
oraz zajmuje się transakcjami fuzji i przejęć. Ponadto, doradzała w wielu
publicznych emisjach akcji oraz w publicznych i niepublicznych emisjach
dłużnych papierów wartościowych polskich i zagranicznych spółek.
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W 2010 roku mec. Dużyńska zdobyła tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i
Administracji na Uniwersytecie w Białymstoku. Następnie kontynuowała swoją
edukację w Paryżu, gdzie ukończyła master studies na Sciences Po w 2011
roku na kierunku Spraw Europejskich (Master in European Affairs). Od 2018
roku jest członkinią Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Przed dołączeniem w 2014 roku do White & Case w Warszawie, mec.
Dużyńska zdobywała doświadczenie w wiodących międzynarodowych
kancelariach w Paryżu. Mówi biegle po francusku, polsku i angielsku.
Na co dzień pracuje przy bardzo zróżnicowanych projektach. Doradza klientom
zarówno z sektora telekomunikacyjnego, jak i technologicznego,
deweloperskiego, energetycznego oraz instytucjom finansowym. Wśród
projektów realizowanych przez mec. Dużyńską można wymienić projekty
zrealizowane na rzecz:


Klientów z branży telekomunikacyjnej - doradztwo na rzecz P4 sp. z
o.o., operatora sieci komórkowej Play – największej sieci komórkowej
w Polsce m.in.: (i) w pierwszej ofercie publicznej Play o wartości ok.
4,4 miliardów złotych na GPW w Warszawie, była to największa
pierwsza oferta publiczna w sektorze telekomunikacji w Europie od
czerwca 2015 roku; (ii) doradztwo przy ustanowieniu Programu Emisji
Obligacji Play o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 2 mld
PLN, (iii) doradztwo przy nabyciu przez Play Grupy 3S, (iv) doradztwo
w nabyciu Virgin Mobile Polska sp. z o.o., oraz (v) doradztwo na rzecz
Goldman Sachs International w związku ze sprzedażą akcji Cyfrowego
Polsatu S.A. o wartości 634 mln PLN.



Klientów z sektora deweloperskiego - doradztwo na rzecz:
(i) Santander Bank Polska w związku z emisją nowych akcji
Globalworth Poland Real Estate N.V. w ramach emisji prywatnej o
łącznej wartości 450 mln EUR - największa prywatna emisja akcji w
2018 r., (ii) Ghelamco Invest sp. z o.o. przy ustanowieniu programu
emisji obligacji oraz emisją kilku transz obligacji w ramach programu o
wartość 350 mln PLN, (iii) banków w wartej 508 mln PLN pierwszej
ofercie publicznej, dopuszczeniu oraz wprowadzeniu akcji spółki Griffin
Premium RE. (pierwszej spółki typu REIT) do obrotu na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wśród jej doświadczeń w
branży deweloperskiej jest też doradztwo na rzecz Echo Investment
S.A. w związku z transakcją sprzedaży udziałów w kapitale
zakładowym spółki Lisala sp. z o.o. (głównego akcjonariusza Echo
Investment S.A.) węgierskiemu deweloperowi Wing.



Sspółek z sektora tzw. ciężkiego przemysłu – Monika Dużyńska
doradzała firmie Synthos S.A. z sektora chemicznego, holdingowi
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górniczemu Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. czy energetycznej
firmie Polska Grupa Energetyczna S.A. Działała na rzecz Synthos
podczas zakupu INEOS Styrenics, największego w Europie producenta
styropianu, a także przy emisji obligacji Synthosu typu senior notes o
łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR. Pracowała dla Jastrzębskiej
Spółki Węglowej przy sprzedaży akcji Wałbrzyskich Zakładów
Koksowniczych Victoria S.A. Reprezentowała również Polską Grupę
Energetyczną przy nabyciu aktywów ciepłowniczych Grupy EDF w
Polsce o wartości ok. 4,5 mld PLN.


Monika Dużyńska doradzała również przy transakcjach, w których
zaangażowane były takie firmy jak CCC S.A. czy Kruk S.A. Pracowała
na rzecz Citi, Goldman Sachs i UBS Limited przy wartym 530 mln PLN
plasowaniu akcji CCC S.A. w drodze przyspieszonego budowania
księgi popytu oraz doradzała Kruk S.A. przy transakcji sprzedaży akcji
w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu.



Wśród pozostałych doświadczeń mec. Dużyńskiej jest również m.in.
doradztwo na rzecz spółki Banca Farmafactoring przy jej pierwszej
ofercie publicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Mediolanie.

