Serviços de Assessoria Jurídica
Internet e Transações Comerciais Online

Transações Estratégicas e Financiamentos
de Capital
Tecnologia e Serviços em Nuvem
Startups e Empresas em Crescimento

TRANSAÇÕES ESTRATÉGICAS E
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL

EQUILIBRANDO QUESTÕES JURÍDICAS E REALIDADES COMERCIAIS

AO BUSCAR CONSULTORIA JURÍDICA
COMO UM MEIO DE CRESCIMENTO,
OS CLIENTES VÊM PARA O HORZEPA
SPIEGEL & ASSOCIATES.

Bem-vindo ao HS&A
O escritório Horzepa Spiegel & Associates presta
serviços jurídicos de alta tecnicidade para
empreendedores e empresários. Com filiais no
Texas e em Nova York, o escritório trabalha em
parceria com seus clientes ao oferecer serviços
personalizados e equilibrar questões jurídicas
e realidades comerciais. Nossos clientes têm a
vantagem de contar com uma assessoria jurídica
e com uma consultoria comercial que cuidam das
preocupações práticas de empresários. Prestamos
consultoria a empresas estabelecidas, empresas em
crescimento e startups, na área de gestão de riscos
jurídicos no estabelecimento de vínculos comerciais
lucrativos, fazendo com que aproveitem ao máximo
as oportunidades e direcionem o crescimento.
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Transações Estratégicas e
Financiamentos de Capital
O escritório Horzepa Spiegel & Associates presta
consultoria a todos os tipos de empresas, de
startups a empresas estabelecidas, ajudando-as
nas estratégias de constituição, estratégias de
saída, aquisições e em financiamentos de capital,
com o fim de consolidar seu crescimento em todos
os estágios. Trabalhamos com nossos clientes
para ter uma compreensão completa sobre suas
oportunidades, desafios e metas. Quando nos
colocamos no lugar do cliente para analisar o
negócio a partir da perspectiva de seus executivos,
conseguimos avaliar transações ou opções
específicas em um contexto comercial mais amplo,
o que torna nossos serviços de assessoria jurídica
um valioso recurso para o crescimento.

Garantir investimentos e
continuar com o controle
Para que as empresas levantem recursos, prestamos
consultoria quanto à segurança dos tipos e valores
adequados de investimentos, o que permite que
os empresários mantenham total controle sobre
suas operações. Ajudamos nossos clientes a
reconhecer conflitos entre diferentes opções de
financiamento e governança, assessorando-os
na escolha das transações mais adequadas aos
objetivos pretendidos. Prestamos assessoria sobre
vínculos estratégicos que não causem alterações
na estrutura societária da empresa, como alianças
comerciais e joint venture, mas que, mesmo assim,
exigem a definição de fatores importantes, tais
como estrutura, prazo, abrangência e controle.

Consultoria a investidores
sobre riscos e recompensas
Prestamos consultoria a investidores a fim de
que atinjam o equilíbrio perfeito entre riscos
e recompensas através da definição e da
documentação dos termos dos investimentos e da
devida proteção aos direitos inerentes à condição
de acionista. Representamos investidores-anjo
e investidores institucionais iniciantes, que
se beneficiam da experiência que temos na
representação de empresas em crescimento em
operações de financiamento de capital e em
transações estratégicas que envolvem alterações de
controle acionário. Com base em nossa experiência
com startups e empresas em crescimento, estamos
capacitados a prestar consultoria a investidores
iniciantes a respeito dos riscos de um investimento,
auxiliando-os a elaborar os contratos que
os protegerão.

Compras, vendas
e estratégias de saída
Prestamos serviços de assessoria jurídica a pessoas
físicas e jurídicas que desejam comprar e vender
participações societárias, ativos imobilizados ou
empresas, garantindo que as transações sejam
feitas de forma correta, sem resultar obrigações
pendentes ou bloqueio de capital. Além disso,
trabalhamos no sentido de que compradores
realizem negociações sem surpresas desagradáveis.
Analisamos ativos, participações societárias ou
possibilidades de aquisição.

Áreas de atuação
Nossa atuação nas áreas de transações estratégicas
e financiamentos de capital inclui os seguintes
serviços de assessoria:
• Fusões e consolidações de empresas;
• Compra e venda de uma empresa através de
participações societárias;
• Compra e venda de ativos imobilizados;
• Vínculos estratégicos / joint ventures;
• Financiamentos de capital;
• Emissões de títulos de dívida;
• Acordos de acionistas e de direito a voto.
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Filiais Do HS&A
O escritório Horzepa Spiegel & Associates é
sediado em Houston, no estado do Texas, mas
também atua na região metropolitana de Nova
York por meio de sua filial na cidade.
Nossas filiais funcionam como se fossem
um único escritório, devido ao uso de uma
infraestrutura de tecnologia de informação
de ponta. Assim, nossos advogados estão
disponíveis para nossos clientes onde quer
que estejam.
ESCRITÓRIO EM HOUSTON
Horzepa Spiegel & Associates PC
988 Patterson Street
Houston, Texas 77007
Telefone: (713) 861-2201
Fax: (713) 861-2301

ESCRITÓRIO EM NOVA YORK
Horzepa Spiegel & Associates PC
30 Wall Street
8th Floor (8º andar)
New York, New York 10005
Telefone: (212) 710-9510
Fax: (212) 710-9509
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