AFRICA DESK
Overzicht van een aantal
recente tussenkomsten
van Prætica’s Africa Desk:

Waarom een Africa Desk ?

1.

Het Afrikaanse continent wordt
vandaag beschouwd als de meest
veelbelovende markt met de grootste
economische groei ter wereld.
Het Afrikaanse handelsrecht en de
Afrikaanse fiscaliteit zijn essentiële
factoren in het beslissingsproces en
de strategie van ondernemingen,
die gevestigd zijn in het Afrikaanse
continent of die er een uitbreiding van
hun activiteiten overwegen. Dit recht
is ingrijpend veranderd, meer bepaald
vooral sinds de goedkeuring van het
verdrag betreffende de harmonisering van
het handelsrecht in Afrika (OHADA) door
17 Afrikaanse landen: het recht wordt
steeds complexer.

2.

Prætica’s kantoor te Brussel leidt en
coördineert de Africa Desk van Prætica.
Dankzij een netwerk van Afrikaanse
partners, aangevuld met de advocaten
van het Prætica-netwerk in België, biedt
de Africa Desk haar zowel lokaal als
internationaal cliënteel een know-how
en ethiek aan, die beantwoorden aan de
hoogste normen voor advocaten.

3.

In samenwerking met verscheidene
netwerken, waaronder het ABLE
NETWORK, is Prætica actief in alle
Afrikaanse landen, en vooral de landen
van de OHADA-zone.
Prætica streeft ernaar kwalitatief
hoogstaande juridische diensten
aan te bieden aan haar cliënten
(ondernemingen, regeringen of
internationale organisaties) voor
een correcte prijs. Om dit doel te
bereiken, doet Prætica beroep op het
uitgebreide netwerk van lokale partners
(advocatenkantoren, notarissen,
boekhouders, deskundigen in bepaalde
sectoren, ....), ontwikkeld via het ABLE
NETWORK.

4.

Prætica’s Africa Desk biedt volledige
juridische dienstverlening aan en/of
juridische begeleiding/bijstand in talrijke
domeinen zoals fusies en overnames,
de financiering van ondernemingen,
regeringsrelaties, de invoering van
nieuwe regels, juridische opleidingen,
geschillen voor de rechtbank, arbitrage
en herstructurering van ondernemingen
(continuïteit van ondernemingen of
ontbinding).

Prætica’s Africa Desk
is vooral actief
in volgende domeinen:

- het uitvoeren van een juridische audit en
de reorganisatie van juridische procedures
van een grote Congolese commerciële
bank,

• Investeringsrecht

- het adviseren van een Congolese financiële
onderneming over een overdracht van
activa (waarde van verscheidene miljoenen
USD),

• Fiscaal recht

-

het bijstaan van verscheidene
buitenlandse vennootschappen met het
oprichten van een dochteronderneming of
bijkantoor in DR Congo,

- het uitvoeren van “due diligence”
opdrachten in DR Congo, Ivoorkust, Angola,
Kenia, ...

• Vennootschapsrecht
• Insolventierecht
• Bank- en financieel recht
• Verzekeringsrecht
• Handelsrecht
• Mijn(bouw)recht
• Olie- en gasrecht
• Energierecht
• Telecom, media en nieuwe technologie
• Onroerend goed

- het adviseren van drie international
telecom-bedrijven over het beheer
van hun partnerships met Congolese
ondernemingen,
- de vertegenwoordiging in rechte van
verscheidene internationale schuldeisers
voor rechtbanken in DR Congo, Senegal,
Ivoorkust, Benin, ...,
- het bijstaan van een Belgische groep met
de ontbinding van één van haar Congolose
dochterondernemingen in financiële
moeilijkheden.
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