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Corporate Finance

Belangrijk voor ondernemers & investeerders

Een waaier aan diensten

Eén van de belangrijkste beslissingen die een bedrijfsleider kan nemen is het aangaan
van een joint-venture, de verkoop van zijn onderneming of de aankoop van een bedrijf.
Een ondernemer kan ook beslissen om toe te treden als aandeelhouder-investeerder
in een bedrijf. Bij elk van deze beslissingen komen vele aspecten aan bod.

Baker Tilly Belgium biedt u een brede
waaier aan diensten in het kader van
F&O-transacties.

Wat bieden wij?
Het actief zoeken naar een geschikte tegenpartij bij de verkoop van uw bedrijf.
Wij adviseren en begeleiden u bij aankoop of verkoop van uw onderneming of
activiteiten, in alle fases van het transactieproces.
Wij begeleiden eveneens de instap van een investeerder in bedrijven.
Onze diensten omvatten ook de begeleiding van management buy-outs en buy-ins.
Onze expertise ligt op het vlak van de begeleiding van de transactie van begin tot
einde en dit op een objectieve en rationele wijze.

Voor wie?
Wij begeleiden niet enkel zelfstandige ondernemers, kmo’s, privé-aandeelhouders
maar ook investeringsvennootschappen en grote ondernemingen.

Over Baker Tilly Belgium

Onze troeven

Baker Tilly Belgium is de merknaam
van een groep vennootschappen die
gespecialiseerd zijn in boekhouden,
accountancy, fiscaliteit, audit, bedrijfsrevisoraat, advies, consultancy,
corporate finance en professional
services. De groep heeft vestigingen
te Aalst, Berlare, Brussel, Gent (Melle)
en Luik (Soumagne) en een 100-tal
medewerkers. We hebben de nodige
slagkracht voor een optimale dienstverlening via multidisciplinaire teams,
maar zijn tegelijkertijd kleinschalig
genoeg om persoonlijk maatwerk te
bieden. De kwaliteit en de kracht van
een internationale speler, én de persoonlijke aanpak en prijs van een lokale
speler: dat is Baker Tilly Belgium. We
zijn een onafhankelijk lid van Baker Tilly
International, het 8ste grootste netwerk ter wereld van organisaties actief in accounting, auditing, consulting
en corporate finance.

• Multidisciplinaire teams van
specialisten
• Proactieve betrokkenheid van begin
tot einde
• Ervaring en kennis
• Vertrouwensrelatie
• Onafhankelijkheid
• Internationaal netwerk

Contact

Kareelstraat 120-124 - B-9300 Aalst
T : +32 53 70 01 11
Collegebaan 2c - B-9090 Melle
T : +32 9 272 72 10
Kerkveld 17 - B-9290 Berlare
T : +32 52 42 22 26
Rue de la Clef 39 - B-4633 Soumagne
T : +32 87 68 66 83
Keizer Karellaan 584 - B-1082 Brussel
T : +32 2 892 27 92
corporatefinance@bakertillybelgium.be

www.bakertillybelgium.be

Bij onze specialisten kunt u terecht
voor volgende financiële, juridische
en fiscale dienstverlening:
• Actief zoeken naar de meest
geschikte tegenpartij bij de verkoop
van uw onderneming;
• Aanmaken van alle nodige documenten (anoniem profiel, informatiememorandum…);
• Assistentie in de voorbereiding van
de onderneming op de transactie;
• Waarderingen;
• Begeleiding bij business plannen;
• Fiscaal en juridisch structureren en
optimaliseren van de transactie;
• Assistentie bij onderhandelingen;
• Vendor en acquisitie due diligence,
op financieel, juridisch, fiscaal, btw
en sociaal vlak;
• Voorbereiden van financieringsdossiers en begeleiding bij de onderhandelingen m.b.t. de financiering;
• Uitwerking van een toekomstige
organisatie- en managementstructuur;
• Uitwerken van transactiedocumenten in de ruimste zin van het woord
(road maps, vertrouwelijkheidsafspraken, letter of intent, memorandum of understanding, bodbrief,
koopovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst…);
• Begeleiding van het post-overnameproces, met inbegrip van integratie
van management accounting
processen.

