M&A fusões e aquisições

Introdução
A crescente globalização das economias modernas impulsionou novas práticas de mercado, em especial no Brasil, que por
ter um mercado ainda pouco consolidado passou a ser uma
grande oportunidade de investimentos em diversos setores,
culminando em significativo crescimento do número de operações de fusões e aquisições.
Dispondo de estrutura multidisciplinar, Lima Junior, Domene e Advogados Associados trabalha com sinergia técnica, alocando especialistas de diversas áreas práticas do Direito, atuantes nas áreas
societária, contratual, tributária, trabalhista e ambiental, críticas ao
sucesso de uma operação de fusão ou aquisição.
Fruto da assessoria qualificada que vem prestando ao longo dos
anos em M&A, Lima Junior, Domene e Advogados Associados
possui experiência reconhecida na condução de operações em
diversos segmentos da economia. Pautado sempre pela ética
e transparência, o escritório auxilia os seus clientes a obterem
uma visão segura do negócio a ser entabulado, colocando à sua
disposição alternativas legais que lhe garantam o melhor resultado e os menores riscos.
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Saiba mais
sobre nossos serviços
Com especialização em consultoria e assessoria em M&A,
o escritório oferece todo o suporte jurídico em transações
de aquisição de empresas e/ou parte delas por meio de
auditorias legais (Due Diligence) e estruturação societária.
No atendimento de compradores, vendedores ou acionistas, realiza o mapeamento completo do negócio a fim de
assegurar os procedimentos legais, auxiliando nas intermediações das operações de compra e venda.
Atua em todas as fases de negociação nos processos de
fusão e aquisição e promove a reorganização societária
para viabilidade das operações de compra ou venda, com
ações estratégicas e em conformidade com a legislação
para a efetividade do negócio.
Elabora documentos contratuais e societários como Acordos de Confidencialidade, Cartas de Intenção, Memorandos de Entendimento, Contratos de Aquisição de Ações/
Quotas, Alteração de Atos Societários, Acordo de Sócio/
Acionistas e demais atos contratuais e societários de alta
complexidade.
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Principais
atividades nesta
área:

• Due Diligence;
• Reorganização Societária e reestruturação sofisticada
para as operações de compra ou venda de empresas e /
ou ativos;
• Elaboração de toda a documentação contratual e societária da operação (Acordos de Confidencialidade, Carta de
Intenção, Memorandos de Entendimento, Contratos de
Aquisição de Ações/Quotas, Alteração de Atos Societários,
Acordo de Sócios/Acionistas);
• Suporte na estruturação de alianças estratégicas (SPE’s,
Consórcios, Joint Ventures, etc);
• Assessoria a investidores estrangeiros na implementação de projetos de investimentos no Brasil;
• Assessoria a fundos de private equity e de venture capital.
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