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SERVICII
Tranzac?ii[1]
Abordarea oportunit??ilor din pia?? presupune de cele mai multe ori intrarea în diverse tipuri de tranzac?ii. Fie c? urmez? s?
cump?ra?i sau s? vinde?i o afacere, s? achizi?iona?i active semnificative, complexe sau specializate, sau c? v? afla?i în
c?utarea unei finan??ri/refinan??ri pentru a sus?ine o astfel de tranzac?ie, pentru a v? cre?te afacerea în mod organic prin
investi?ii sau pentru finan?area capitalului de lucru), noi suntem aici pentru a v? asista la fiecare pas al acestui proces.[Mai
mult][1]

Finan??ri [2]
Dac? în vederea unei poten?iale tranzac?ii ave?i nevoie de finan?are, v? putem asista în identificarea unor surse de
finan?are corespunz?toare, acordându-v? asisten?? în construirea ?i prezentarea cazului c?tre finan?ator, asistându-v? în
negocieri ?i preg?tind documenta?ia necesar? înainte de finalizarea tranzac?iei.[Mai mult][2]

Restructur?ri[3]
Multe companii experimenteaz? ast?zi dificult??i financiare serioase, care solicit? m?suri de restructurare profund?. Dac?
problemele sunt identificate ?i recunoscute în timp util ?i în condi?iile în care ac?ionarii, creditorii ?i managementul agreaz? o
strategie de restructurare, compania va trece printr-un process amiabil de restructurare. O asemenea abordare este benefic?
tuturor p?r?ilor implicate, întrucât rezultatele sunt maximizate ?i ob?inute în timp util, prin reac?ia rapid? ?i eficient? în
vederea rezolv?rii cauzelor generatoare de dezechilibre.[Mai mult][3]

Inso lven?? [4]
În cazul în care insolven?a este cea mai bun? variant? pentru restructurarea afacerii dumneavoastr? sau a afacerii debitorului
dumneavoastr?, putem juca un rol important în realizarea obiectivelor stabilite, ac?ionând în calitate de administrator judiciar.
[Mai mult][4]

Management [5]
Mai mult decât oricând pân? acum, criza financiar? a scos în eviden?? importan?a calit??ii echipelor de management pentru
societ??i si ac?ionarii acestora. De cele mai multe ori eficien?a echipelor de management poate face diferen?a între
supravie?uire, cre?tere sau colaps.[Mai mult][5]
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