Societário e Fusões e Aquisições

Visão geral
Contamos com uma reconhecida equipe de societário e fusões e aquisições, preparada para assessorá-lo nos mais
diversos temas envolvendo questões comerciais, societárias, de fusões e aquisições e de governança corporativa.
Nossos profissionais desenvolvem estratégias personalizadas ao seu negócio, onde quer que venha a ser realizado.
Com o suporte de um time global especializado, com presença nos principais centros financeiros e conhecimento
profundo em diversos setores e indústrias, estamos preparados para auxiliar nossos clientes em transações
nacionais e internacionais.
Principais serviços:

• Constituição, manutenção e encerramento de empresas no Brasil;
• Criação de joint ventures, consórcios, parcerias e acordos de cooperação;
• Investimento Estrangeiro Direto (IED) e assuntos relativos a câmbio de moedas;
• Procedimentos administrativos perante Juntas Comerciais, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco Central
do Brasil (BACEN) e outras autoridades governamentais;

• Operações societárias e reorganizações, como fusões e aquisições (M&A), consolidações, transformações de tipo
societário e cisões;

• Auditorias (due diligence);
• Operações de investimentos e desinvestimentos em private equity e venture capital;
• Contratos comerciais, nacionais e internacionais, tais como de terceirização, distribuição, representação
comercial, prestação de serviços e consultoria, compra e venda, fornecimento, EPCs e contratos de infraestrutura;

• Financiamentos, operações cross-border, project finance, empréstimos diretos, empréstimos sindicalizados,
financiamentos ao comércio exterior (trade finance), financiamento de vendas (vendor finance) e financiamentos
junto a bancos de desenvolvimento e agências multilaterais;

• Ofertas públicas e privadas de instrumento de dívida ou ações no Brasil e no mercado internacional, securitizações
e fundos de investimentos;

• Privatizações e investimentos em infraestrutura.
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