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Napjainkra a tőkebefektetés a vállalatfinanszírozás 

ismert és elismert módjává vált. Irodánk 1992-es 

alapítása óta foglalkozik hazai és határon átnyúló 

tőkebefektetési tranzakciókkal. Tevékenységünk 

támogatja mind a tőkebefektetésekkel érintett 

céltársaságok, mind pedig a tőkebefektetők 

tevékenységét.  

Irodánk filozófiája, hogy a cégalapítástól a 

nagyvállalattá válásig, a tőzsdére lépésig és az után is 

jogi szakmai tanácsaival segíti a vállalkozó szellemű 

cégtulajdonosokat. E körben komplex jogi, adó és – 

szakértő partnereink közreműködésével – pénzügyi 

tanácsadással működünk közre megbízóink üzleti 

tervének megvalósításában. Nemzetközi 

kapcsolataink révén széles körben dolgozunk 

külföldi cégalapítással, vagy más jogi kérdésekkel 

kapcsolatban a befektetési tranzakciók, vagy M&A 

ügyletek során is. 

Irodánk büszke a tőkebefektetések piacán szerzett 

szakmai tapasztalatára, kollégáink felkészültségére 

és nem utolsó sorban arra, hogy tagjai lehetünk a 

Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesületnek.  

Jogi szolgáltatásunk kiterjed többek között a társasági 

jogi, munkajogi, a szellemi alkotások jogával (IP, IT, 

know-how) kapcsolatos jogi tanácsadásra és 

évtizedes tapasztalatunk alapján, a tőkebefektetési 

szerződésekhez kapcsolódó széleskörű hazai és 

nemzetközi szerződéses gyakorlat ismeretére is. 
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a) Céltársaságok részére 

A céltársaságok részére az alábbi szolgáltatásokat 

nyújtjuk: 

- a céltársaság felkészítése a befektetésre 

(cégalapítás, munkaszerződések, vevői és 

szállítói szerződések, IT szerződések 

véleményezése, szabadalmi ügyintézés, stb., 

valamint kapcsolódó általános tanácsadás) 

- közreműködés a jogi átvilágítás során 

- term sheet véleményezése  

- a befektetési dokumentáció véleményezése és 

közreműködés a befektetési tárgyalásokon 

- projektkezelés a tőkebefektetést követően 

- exit dokumentáció előkészítése, közreműködés a 

kapcsolódó tárgyalásokon. 

 

 

 

 

 

b) Befektetők részére 

A tőkebefektetők részére az alábbi szolgáltatásokat 

nyújtjuk: 

- közreműködés a term sheet előkészítésében 

- jogi átvilágítás (megbízónk igénye szerint teljes 

körű, vagy red fleg jogi átvilágítás) 

- befektetési dokumentáció előkészítése és 

közreműködés a befektetésekkel kapcsolatos 

tárgyalásokon 

- portfóliókezeléssel kapcsolatos jogi szakértelmet 

igénylő feladatok ellátása 

- exit dokumentáció előkészítése, közreműködés a 

kapcsolódó tárgyalásokon 

- a befektetők belső, szervezeti jogi kérdéseivel 

kapcsolatos jogi tanácsadás. 
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