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Kancelaria JDP - pro-biznesowe podejście do doradztwa transakcyjnego jest tym, czym kierujemy się

w naszej działalności. Doradzamy przy transakcjach M&A polegających na kupnie albo sprzedaży

spółek i przedsiębiorstw, ich łączeniu, dzieleniu i przekształcaniu, jak i w formowaniu wspólnych

przedsięwzięć (joint venture). Dzięki ekspertyzie podatkowej patrzymy na transakcje całościowo,

zapewniając klientom wiarygodną, kompleksową obsługę. Dzięki doświadczeniu w prowadzeniu

sporów i integracji post-M&A, wiemy, na co zwracać uwagę podczas transakcji, aby uniknąć trudności

oraz sporów. Istotną część naszej działalności stanowią transakcje transgraniczne, które realizujemy

wspólnie z zaprzyjaźnionymi, renomowanymi kancelariami z całego świata.

1.0       Przygotowanie biznesowe – kiedy warto sprzedawać / kupować. Jak wygląda obecnie rynek. 

2.0        

3.0      Standardowy przebieg transakcji M&A – czas i najważniejsze elementy.

4.0                                  – czym jest i jak się do niego przygotować?

5.0      Aspekty prawnopracownicze transakcji.

6.0      Opodatkowanie i raportowanie (MDR) transakcji.

7.0      Procesy potransakcyjne.

Zaproszenie kierujemy do prezesów, dyrektorów i właścicieli firm niebędących

prawnikami.

marcin.chomiuk@jdp-law.pl

Podanie wszystkich wymaganych danych  jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.

Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane. Udział w webinarze jest bezpłatny.

Transakcja sprzedaży / nabycia spółki lub przedsiębiorstwa 

– czyli M&A bez tajemnic

Webinar poprowadzą   :

Program

Asset deal          share deal                    joint venture

Due diligence

Pandemia przyspieszyła przemiany w wielu branżach. Ponownie potwierdzenie znalazła reguła,

że większemu łatwiej przetrwać. Tendencje na rynku wskazują na wzrost konsolidacji, który 

w najbliższych kwartałach powinien przyspieszyć. Jak się przygotować do konsolidacji – zarówno

od strony sprzedającego, jak i kupującego – na co zwrócić uwagę, aby maksymalizować

korzyści? A może rozwiązaniem jest połączenie sił w postaci joint venture? Na te i inne pytania

odpowiedzą eksperci z JDP oraz Innova Capital.

czy A może ??
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