INSOLVENCY
\ MATERIES

\ WAT KUNNEN WE VOOR
ONZE CLIËNTEN DOEN

De advocaten van Prætica die het insolventierecht
beoefenen krijgen regelmatig de opdracht van de
rechter om op te treden als gerechtelijke mandataris,
curator, verffenaar of voorlopige bewindvoerder.
Door hun verschillende mandaten hebben ze een
grondige kennis van het insolventierecht ontwikkeld en
zoeken ze steeds, in het belang van de cliënt, naar de
meest gepaste juridische en praktische oplossing
In het geval van overlappende domeinen, zullen
ze nauw samenwerken met andere experts
(bedrijfsrevisoren, boekhouders en accountants),
alsmede met de leden van Prætica die gespecialiseerd
zijn in andere domeinen.

Het insolventie-team van Prætica vervult
de volgende opdrachten:
l

l

bijstand en advies met betrekking tot
herstructureringen, preventie en behandeling van
de financiële moeilijkheden van zowel Belgische als
internationale bedrijven
ondersteuning en advies voor overnameprojecten
door een aanbod voor te bereiden en te
onderhandelen met de bevoegde instanties
(rechtbank van Koophandel, gerechtelijke
mandataris, curator, vereffenaar enz.)

l

l

l

algemene herstructurering van bedrijven, waaronder
ontslag van personeel, gedeeltelijke vervreemdingen
van activa, overdracht van handelsfonds, een
herkapitalisatie/herfinanciering en/of een
management buy-out;
uitvoering van een procedure van gerechtelijke
reorganisatie, in het kader van de wet betreffende de
continuïteit van de ondernemingen, met het oog op
ofwel een minnelijk of collectief akkoord, ofwel een
overdracht, met gerechtelijke toestemming, van het
geheel of een deel van de activiteiten
inleiding en follow-up van de collectieve procedures
van aanzuivering van passiva zoals faillissement of
vrijwillige of gerechtelijke vereffening.

www.praetica.com
2011, begon prætica als een uiterst innovatieve organisatie van juristen 2.0,
gebouwd op een originele manier rond dematerialisatie, de M.V.O. -waarden en het organiseren van het werk in
een collaboratief platform.
vertrekkend van een wit blad in

insolventie is een cruciale discipline: het is de plaats van zeer tegengestelde belangen, maar waar het essentieel is
om oplossingen te vinden die rechtvaardig en bestendig zijn, en die noodzakelijk zijn de economie in de toekomst

bijstand en advies in geschillen in verband
met het faillissement en de vereffening van
vennootschappen
toepassing van de regels met betrekking tot de
burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid
van de aandeelhouders, de schuldeisers,
bedrijfsleiders en bankiers.

Onze praktijk:
l tussenkomst als vereffenaars van bedrijven,
groot en klein.
l

l

verder te ontplooien.

l

l

l

l

uitvoering van due diligence op de actieve en
passieve bestanddelen van een bedrijf, van
de aansprakelijkheid van zijn organen, en het
doorlichten van de zekerheden en hun waarde
onze klanten helpen in buitengerechtelijke
onderhandelingen van herstructurering en/of
onderhandelen van een afbetalingsplan

Gerechtelijke reorganisatie,
Faillissement,
Vrijwillige en juridische vereffeningen,
Aansprakelijkheid van bedrijfsleiders,
Uitbreiding van faillissement tot het patrimonium van
de bedrijfsleiders,
Collectieve akkoorden,
Overdracht van onderneming onder gerechtelijk gezag,
Collectieve schuldenregeling,
Schuldsanering,
Overdracht van ondernemingen en van
handelsfondsen,
Onderhandelingen over kredieten,
Herstructurering van ondernemingen en zekerheden.

herstructureren van schulden en kredietaanvragen
onderhandelen
opstellen van zekerheden
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