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ANNONCE

Virksomhedsoverdragelse er blot ét af ﬂere specialer hos Penta Advokater, og varetages kompetent af et stærkt hold
advokater - blandt andre Humle Pugh (tv) og Michael Duelund.

Hensigtserklæringen er vigtig
ved virksomhedsoverdragelser
Betydningen af hensigtserklæringen, eller Letters of Intent som det hedder på engelsk, bliver ofte
nedtonet, fordi dokumentet som udgangspunkt ikke er juridisk bindende. Ikke desto mindre råder
Penta Advokater til, at der bruges ressourcer på at udarbejde en lidt mere tilbundsgående
hensigtserklæring ved virksomhedsoverdragelser.
I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse er hensigtserklæringen en aftale
om, at man har til hensigt at købe eller
sælge virksomheden til den anden part.
Formålet med hensigtserklæringen er
at indsnævre de forhold, som parterne
ønsker at nå til enighed om, inden udarbejdelsen af et mere detaljeret kontraktgrundlag og inden omkostningstunge
tiltag som for eksempel en due diligence-undersøgelse sættes i gang.
Men hvad kan der stå i hensigtserklæringen?
- Selvom hensigtserklæringen som
udgangspunkt ikke er juridisk bindende,
er det vores erfaring, at den er et nyttigt
redskab i en forhandlingssituation, fordi
det ofte vil være svært at ændre på forhold, som allerede er fastlagt i hensigtserklæringen, siger advokat Michael Duelund
og giver disse eksempler på forhold, som
kan være nyttige at afklare:
Parternes baggrund og
formål med overdragelsen
Indikativ købspris eller
prisramme
Hvornår der skal ske endelig
godkendelse af overdragelsen
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Hvem der skal give endelig
godkendelse
Om købers eller sælges valg
om ikke at gennemføre
transaktionen, som beskrevet
i hensigtserklæringen, skal
resultere i betaling af den anden
parts omkostninger eller alternativt
et “break away fee”
Fastlæggelse af overdragelsesvilkår,
som der allerede er enighed om,
herunder
- Vilkår for evt. earn out
- Vilkår for om sælger evt. skal
forblive i virksomheden i en
periode
Hvilke due diligenceundersøgelser
der skal gennemføres (omfang,
retsvirkninger, praktik mv.)
Tidsramme for den resterende
del af processen, samt forventet
overtagelsestidspunkt
Fortrolighed i processen
Eksklusivitet
Lovvalg og værneting
- Det er vores erfaring, at afklaring af blot
nogle af disse forhold, skaber en mere
struktureret og konstruktiv proces, hvor
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Penta Advokater besidder
specialistkompetencer inden for
erhvervsret, brancher og privatret,
og har kontorer i Bramming, Esbjerg,
Grindsted, Kolding, Ribe og Vejen.
Virksomheden har cirka 75
medarbejdere, hvilket gør
Penta Advokater til en af
Region Syddanmarks største
advokatvirksomheder.
www.penta.dk

begge parter har tilpasset deres forventninger til hinanden på forhånd, siger
Michael Duelund.

at fastholde vores dygtige medarbejdere,
men også tiltrække nye stærke, faglige
kompetencer til vores specialer.

Et af ﬂere specialer

Styrkede specialer

Virksomhedsoverdragelse er blot ét af
ﬂere specialer hos Penta Advokater.
Baggrunden for at virksomheden fokuserer på specialistkompetencer skal blandt
andet ﬁndes i en stadig mere kompleks
lovgivning.
- Juristerne hos Penta Advokater er
specialiserede i et eller få fagspecialer,
som dækker de tre overordnede områder: Erhverv, brancher og privat. Det sikrer, at vi besidder en unik viden inden for
de pågældende fagområder, siger partner
og advokat Humle Pugh.
Ved årsskiftet fusionerede Penta
Advokater med advokatvirksomheden
Hjerrild & Bisgaard med Penta Advokater
som det fortsættende selskab. Derved ﬁk
Penta Advokater tilført ﬂere solide, faglige
kompetencer, som understøtter virksomhedens fokus på specialisering.
- Vi er til stadighed meget beviste om,
at vi skal kunne levere kvalitets- og specialistydelser til vores erhvervskunder her
i regionen. Derfor arbejder vi målrettet på

I den forbindelse ansatte Penta Advokater
ved årsskiftet advokat Michael Duelund
til at styrke specialerne inden for virksomhedsoverdragelse og kontrakter og
risikostyring. Michael Duelund har fungeret som erhvervsadvokat i de seneste
år, men kommer ellers fra en stilling som
koncernjurist ved LM Wind Power og har
derudover været henholdsvis chefjurist
og administrerende direktør ved Svendborg Brakes.
- Dette giver den helt rigtige ballast til at
styrke vores specialer endnu mere både
fagligt, men også kommercielt, forklarer
Humle Pugh og tilføjer:
- Vi er cirka 75 medarbejdere fordelt på
seks kontorer i Sydjylland. Det giver os
den fordel, at vi er tæt på kunderne og
har et indgående kendskab til lokalområdet, men samtidigt kan levere højt specialiserede ydelser til vores kunder, som de
alternativt kunne ﬁnde på at søge ved de
større advokathuse beliggende i landets
største byer og hovedstadsområdet.
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