Saiba mais sobre FECHAMENTO E
LIQUIDAÇÃO na venda da empresa

Conectando Oportunidades em
Fusões & Aquisições

Estruturação da transação
Oferta final – valor e condições para a conclusão da transação:

f Modelo societário
f Contas-caução
f Garantias
f Transição das operações e dos executivos
f Planejamento fiscal
Há momentos em que se torna imperiosa a obtenção de financiamento por parte do
investidor para concretização da compra ou formatação das garantias necessárias. Nestes
casos, a ACQUISITIONS interage com vendedor e instituições financeiras, visando a
auxiliar na Reestruturação Financeira para obtenção do financiamento e/ou garantias
necessárias.
A segurança dos pagamentos
é o aspecto mais difícil de
uma transação e seu
equacionamento passa pela
viabilização de garantias
suficientes ou cláusulas a
esse respeito na Carta de
Intenção, conforme o caso,
que precisam ser ratificadas
no contrato definitivo de
compra e venda.

A garantia do recebimento do pagamento é muitas vezes causa freqüente da suspensão
de uma venda. A segurança dos pagamentos é o aspecto mais difícil de uma transação e
seu equacionamento passa pela viabilização de garantias suficientes ou cláusulas a esse
respeito na Carta de Intenção, conforme o caso, que precisam ser ratificadas no contrato
definitivo de compra e venda.
Fechamento e Liquidação :
f Fechamento da transação
f Elaboração e assinatura de contratos e atos societários
f Divulgação da transação conforme regulamentações do mercado (CADE – Conselho
Administrativo de Defesa Econômica, Bolsa de Valores e Mídia, se aplicável).

f Liquidação financeira.
A ACQUISITIONS coordena o trabalho de todos os advogados, contadores, auditores e
consultores envolvidos no projeto, bem como de todas as etapas relacionadas ao
fechamento da operação incluindo a “due diligence” ou auditoria.

f Coordenação da Documentação para o pedido de empréstimo. Apresentação ao
financiador. Assistência na resolução de todas as questões. Estruturação fiscal e societária
da transação.

Contatos
Tel.Fax: (55 11) 2246 2750
Fax: (5511) 3887 7215

f Contrato de compra definitivo.
f Elaboração e assinatura de contratos e atos societários.
f Liquidação financeira da transação e transferência de bens e direitos:

contato@acquisitions.com.br

f Obtenção dos recursos;

www.acquisitions.com.br

f Pagamento de advogados, consultores entre outros.
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