Fusions i
Adquisicions
Vols desinvertir o invertir i dur a terme un dels negocis
més importants de la teva vida? T’acompanyem en tots els
aspectes clau del procés.
JDA / SFAI compta amb un equip multidisciplinari especialitzat en la recerca de compradors / inversors i experts en
les negociacions amb grups industrials / financers interessats en l’adquisició majoritària o total de la societat.
Treballem d’acord amb els criteris que es determinin i realitzem diagnòstics, estratègies de recerca, presentació de
compradors interessats i assessorament en les negociacions que siguin necessàries fins a la bona fi de l’operació.

El seu expert de confiança

Experts en valoracions i
estratègies de compra-venda
• T’orientem i valorem el teu negoci.
• Busquem els socis o comparadors més adequats.
• Dissenyem l’estratègia que més s’adapti a les teves necessitats de transacció.
• Col·laborem amb els nostres clients en el procés de venda, la recerca
d’oportunitats de negoci per a noves inversions, preses de possessió en
nous sectors, diversificació i recerca de sinergies.
• Comptem amb més de 35 anys d’experiència en valoracions d’adquisicions d’empreses i desenvolupament d’estratègies de compra adequades.
• Pertanyem a la xarxa internacional de despatxos professionals SFAI, fet
que ens permet aportar una visió global.

BARCELONA

c/ Balmes 49, 4ª planta
08007 Barcelona
T. 93 412 76 39

GRANOLLERS

c/ Francisco de Quevedo, 9
08402 Granollers, Barcelona
T. 93 860 03 70

JDA un dels millors despatxos d’advocats a Espanya segons el
rànquing Expansión 2020.

MADRID

c/ Príncipe de Vergara 36,
3r dreta, 28001 Madrid
T. 91 743 09 68

SABADELL

c/ Tres Creus, 92
08202 Sabadell, Barcelona
T. 93 725 91 53

ww.jda.es

Membres de la xarxa internacional de despatxos professionals
SFAI present a 80 països, més de 250 oficines i més de 11.000
professionals.
Atenem la seva consulta sense cap compromís: contacto@jda.es

