CORPORATE & FINANCE
\ WAT WIJ ONZE CLIËNTEN

\ MATERIES

KUNNEN AANBIEDEN

De leden van Praetica die in Corporate & Finance
gespecialiseerd zijn adviseren dagelijks diverse ondernemingen: naamloze vennootschappen (N.V.), besloten
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
(B.V.B.A.), coöperatieve vennootschappen en VZW’s,
groot of klein, beursgenoteerd of niet, eenpersoonvennootschappen, gezinsvenootschappen of vennootschappen die een groot aantal aandeelhouders tellen,
actief in alle economische sectoren.
Om hun kennis in de materie te optimaliseren, combineren een aantal van onze advocaten hun praktijkervaring met academische activiteiten: het onderwijzen van
het vennootschapsrecht, het schrijven van artikels en
het deelnemen aan conferenties.
De diversiteit van ons team stelt ons in staat om in elk
dossier de meest geschikte advocaat aan te bieden,
alsook de verbinding te maken, indien nodig, met specialisten in anderen praktijkgebieden, zoals fiscaal recht.

Onze Corporate & Finance advocaten zullen u bijstaan in
alle gebieden die verband houden met de vennootschap,
vanaf de oprichting, de organisatie van de verhouding
tussen de aandeelhouders tot de overname of ontbinding ervan, alsook met de besluitvormende organen.
We helpen eveneens de aandeelhouders, de vennoten
en de bestuurders van vennootschappen om hun projecten te kunnen realiseren of hun conflicten te beheersen.
Het opstellen van statuten en
aandeelhoudersovereenkomsten
l

l

l
l

Corporate governance en het functioneren van
bedrijfsorganen

Verkrijging van eigen aandelen

l

Openbare overnamebiedingen

Financieel recht
l

l

l

Verdeling van de bevoegdheden
Implementatie van de corporate governance codes
en verantwoordelijkheden

Overnames of verkopen van bedrijven, waaronder
due diligence verrichtingen

Het opstellen van het prospectus naar aanleiding
van een beursintroductie of de uitgifte van
beleggingsinstrumenten
Vragen in verband met de transparantie van de
aandeelhoudersstructuur
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l
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Onderhandelingen tussen aandeelhouders
Blokkering bij de Raad van Bestuur of bij de
aandeelhouders

Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

l

Schending van aandeelhoudersovereenkomsten

l

Kapitaalverhogingen en -verminderingen

l

Aansprakelijkheid van de bestuurders

l

Uitsluiting of uittreding

en originele manier met de nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen

(mvo) waarden alsook gedematerialiseerde en collaboratieve werkmethodes.
binnen ieder praktijkgebied adviseert prætica ondernemingen, hun vennoten
en bestuurders steeds op een zo efficiënt mogelijke wijze.

Het optimaliseren

en herstructureren van de activiteiten, de organisatie, en financiering van de
ondernemingen is ons dagelijks engagement, steeds gebaseerd op onze waarden
zoals pragmatisme en maatschappelijke verantwoording.
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2.0. dat is opgericht op een uiterst innovatieve

l

De werking en de herstructurering van deze
rechtspersonen

Overdracht van aandelen en activa

prætica is een advocatenkantoor

l

l

l

www.praetica.com

l

Oprichting en organisatie van VZW’s, coöperatieve
vennootschappen en vennootschappen met een
sociaal oogmerk

Geschillenregeling tussen aandeelhouders of tussen
bestuurders, via gerechtelijke weg of op een andere
manier
l
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Specifieke regels voor beursgenoteerde bedrijven

VZW en non-profit sector

Organisatie van de Raad van Bestuur en het
Directiecomité

Fusies en overnames en kapitaalherstructureringen
l
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Grensoverschrijdende fusie tussen twee
holdingmaatschappijen
Het opstellen van een prospectus voor een
tussenpersoon in het kader van het audiovisuele tax
shelter-stelsel
Bijstand inzake de herziening van de governance
structuur van een verzekeringsmaatschappij
Bijstand inzake het veranderen van de activiteiten
van het Belgische bijkantoor van een buitenlandse
beursgenoteerde onderneming
Verdediging van publieke aandeelhouders bij
het faillissement van een onderneming, in een
rechtszaak tegenover andere aandeelhouders
Advies aan een beursgenoteerde vennootschap met
betrekking tot een squeeze-out
Bijstaan van een onderneming bij het overnemen
van de activa van een concurrerende onderneming
Advies aan een onderneming bij een joint-venture
met één van zijn buitenlandse leveranciers
Ondersteuning van een buitenlandse
advocatenkantoor in verband met de belgische
aspecten bij de overname van een internationale
onderneming
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