Nieuwsflash 14.05.2019
Gwen Bevers en Christine Heeb gaven op 9 mei 2019 een "M&A Bootcamp".
Op donderdag 9 mei 2019 organiseerde de M&A afdeling van Schoups een gratis studienamiddag in het Kasteel van Brasschaat.
Overnames creëren waarde voor u en uw bedrijf, maar zijn doorgaans complexe transacties die gepaard gaan met juridische
uitdagingen.Tijdens het M&A Bootcamp gaven Gwen Bevers en Christine Heeb u een praktijkgericht overzicht van de
basiselementen van het transactioneel proces en boden zij een aantal handvaten om zelf een overnameovereenkomst te
beoordelen.
Schoups M&A
Onze M&A afdeling staat cliënten bij in de verkoop en overname van vennootschappen. Het team begeleidt het volledige M&A
proces, gaande van de initiële gesprekken en onderhandelingen over het afsluiten van de transactie tot en met het afhandelen van
de “post-closing” items.
Ons M&A team heeft een jarenlange ervaring en geniet een sterke reputatie. Het team behandelt een 20-tal transactiedossiers per
jaar. Een greep uit enkele recente publieke deals die door het team begeleid werden, vindt u op onze website.
Bootcamp 9 mei 2019
Tijdens de studienamiddag werden in een eerste blok o.a. de tijdslijn, het proces en de noodzakelijke documenten bij een transactie
toegelicht. Ook de bijzondere kenmerken van een aandelentransactie (share deal) en de meest voorkomende
prijsaanpassingsmechanismen en hun pijnpunten kwamen aan bod.
In het tweede blok gingen de sprekers aan de hand van concrete voorbeelden dieper in op enkele clausules uit een koopverkoopovereenkomst voor aandelen (SPA). Daarbij duidden zij per topic aan waar de belangen van de koper versus de belangen
van de verkoper liggen, welke argumenten tijdens een onderhandeling langs beide zijden naar voor kunnen komen, en hoe u een
clausule die door de tegenpartij wordt voorgesteld in uw voordeel kan keren.
Voor meer informatie kan u terecht bij Gwen Bevers en Christine Heeb.
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