
Plánujete kúpiť alebo predať podnik v Slovenskej 
republike?

Kúpili ste konkurenčnú spoločnosť a uvažujete o jej 
zlúčení?

Je časť vašej spoločnosti na predaj?

Ste majoritným spoločníkom alebo akcionárom 
a chystáte sa získať 100-percenté vlastníctvo v 
spoločnosti, ktorú ovládate?

Je právna forma vašej spoločnosti nevhodná pre vaše 
obchodné plány?

Domnievate sa, že by vám reštrukturalizácia 
spoločnosti priniesla väčší zisk?

Ako vám môžeme pomôcť

 • Pripravíme komplexné právne kroky (vrátane návrhu 
všetkých právnych dokumentov) a vykonáme všetky 
kroky týkajúce sa zlúčenia, rozdelenia, splynutia, 
transformácie, výkupu podielu menšinových akcionárov 
alebo akejkoľvek formy akvizície (predaj podniku alebo 
jeho časti, predaj majetku a pod.).

 • Vykonáme počiatočnú analýzu právnych aspektov 
plánovanej reštrukturalizácie, vrátane návrhu vhodných 
riešení a variant realizácie a to z pohľadu právneho, 
daňového a ekonomického, s vysvetlením výhod a 
nevýhod každého riešenia. 

 • Pomôžeme vám určiť najvhodnejší reštrukturalizačný 
projekt, poskytneme vám poradenstvo ohľadom 
stratégie transakcie, vrátane riadenia rizík, financovania 
a efektívnosti nákladov, a zabezpečíme celkové riadenie 
transakcie.

 • Pomôžeme vám s plánovaním a vykonaním akvizičných 
právnych previerok.

 • Podporíme vás v záležitostiach súvisiacich s kúpou 
alebo predajom podielu, vrátane prípravy všetkých 
dokumentov, pomôžeme vám s právnymi zmenami v 
cieľovej spoločnosti (zmena konateľov, obchodného 
názvu atď.), vrátane zastupovania pri registračných 
konaniach na príslušných úradoch.

 • Založíme akýkoľvek druh spoločnosti, vrátane akciových 
spoločností, spoločností s ručením obmedzeným, 
európskych spoločností, verejných obchodných 
spoločností a komanditných spoločností, resp. 
organizačných zložiek domácich alebo zahraničných 
právnických osôb.

 • Získame licencie a povolenia štátnych úradov potrebné 
na akvizíciu alebo reštrukturalizáciu spoločnosti.

 • Poskytneme komplexné právne poradenstvo po 
realizácii transakcie, pri konkurznom konaní alebo 
likvidácii spoločnosti.

Fúzie a akvizície
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