
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΕΤΑΊΡΊΚΏΝ ΑΓΟΡΑΠΏΛΗΣΊΏΝ
Αξιολογώντας τις επενδύσεις και προστατεύοντας τα περιουσιακά στοιχεία



ΕΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ
Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον γίνεται όλο και 
πιο σημαντικό για τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν 
τις στρατηγικές ανάπτυξής τους με προνοητικό, 
ολοκληρωμένο και ασφαλή τρόπο. Υπάρχει επίσης μια 
συνεχής πίεση για να διασφαλιστεί ότι οι συγχωνεύσεις 
και εξαγορές καθώς και άλλες επιχειρηματικές 
συναλλαγές παρέχουν αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και ότι οι συμφωνίες δεν θα αποτύχουν.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ
Είτε θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε μια επιχείρηση, 
οι εξειδικευμένες συμβουλές μας σε όλη τη διαδικασία 
θα σας υποστηρίξουν στην επίτευξη της μέγιστης αξίας. 
Γνωρίζουμε ότι κάθε συναλλαγή είναι μοναδική και θα 
σας καθοδηγήσουμε στις απαιτήσεις της συναλλαγής σας, 
επιτρέποντάς σας να εστιάσετε στους επιχειρηματικούς 
σας στόχους.

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα από υπηρεσίες εταιρικών 
συναλλαγών και μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε 
οποιοδήποτε στάδιο της συμφωνίας. Οι υπηρεσίες 
εταιρικών συναλλαγών περιλαμβάνουν, αλλά δεν 
περιορίζονται σε:

• Αποτιμήσεις

• Εκθέσεις δέουσας επιμέλειας

• Μετασχηματισμό επιχειρήσεων

• Έλεγχο επενδυτικών σχεδίων και πιστοποίηση 
ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας επενδύσεων (Νόμος 4635/2019)

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ

Η ομάδα Global Corporate Finance (GCF) της Moore 
σας προσφέρει την αφοσίωση και την ευελιξία μιας 
εξειδικευμένης (boutique) εταιρείας, σε συνδυασμό 
με τη γνώση και τη δύναμη ενός ενιαίου δικτύου 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ενώ η τεχνογνωσία 
μας και η παγκόσμια παρουσία μας είναι συγκρίσιμα 
με εκείνα των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, 
κάνουμε μια συνειδητή επιλογή να έχουμε ένα μικρότερο 
και πιο ανεξάρτητο δίκτυο. Αυτό μας επιτρέπει 
να αντιμετωπίζουμε κάθε εργασία με πραγματικά 
προσαρμοσμένες συμβουλές, όπως θα περίμενε κανείς 
από έναν αξιόπιστο συνεργάτη.
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ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ 
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΒΟΗΘΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΑΧΕΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ 
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ) ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ (ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ 
ΠΩΛΗΤΗ).

Τα οφέλη

Οι υπηρεσίες εταιρικών αγοραπωλησιών που παρέχουμε 
εξασφαλίζουν:

• για την πλευρά του αγοραστή μια ολοκληρωμένη 
εικόνα ώστε να αξιολογήσει την επένδυσή του

• για την πλευρά του πωλητή, τη μεγιστοποίηση 
της αξίας του με βάση το πώς τοποθετεί την 
επιχείρηση πριν την πώληση 

• την προστασία των περιουσιακών στοιχείων
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 
www.moore.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ MOORE GREECE

Η Moore Greece, ανεξάρτητο μέλος της Moore Global, είναι μια ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρεία που 
εξειδικεύεται στον κλάδο της ναυτιλίας και άλλους κλάδους. Το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών μας καλύπτει υπηρεσίες 
ελέγχου και διασφάλισης, φορολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης - διαχείρισης κινδύνων και 
συμμόρφωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες αγοραπωλησιών και λογιστικές υπηρεσίες, που 
προσφέρονται σε μεγάλες εταιρείες, οικογενειακές επιχειρήσεις και ιδιώτες.     

Με περισσότερους από 120 επαγγελματίες, βαθιά γνώση και βραβευμένα ιδιόκτητα εργαλεία, μπορούμε να 
βοηθήσουμε τους πελάτες να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία. Καθώς 
είμαστε η πρώτη διεθνής λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα με περισσότερα από 55 χρόνια παρουσίας στην τοπική 
αγορά, παραμένουμε μια από τις πιο σημαντικές και αξιόπιστες εταιρείες στον κλάδο μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ   
ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χαράλαμπος Ευλαμπίδης

Η εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Μουρ Στήβενς Α.Ε (εφεξής “Moore Greece”)  είναι ανεξάρτητο μέλος της Moore Global Network Limited, εταιρείας που 
έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Τυπώνεται και δημοσιεύεται από την © Moore Stephens Chartered Accountants S.A. Οι 
πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό το έγγραφο παρουσιάζονται ως γενική πληροφόρηση, δεν θα πρέπει να προορίζονται ούτε να ερμηνεύονται 
ως εναλλακτικός τρόπος ή υποκατάστατος επαγγελματικής συμβουλής και πιστεύουμε ότι είναι αληθής κατά το χρόνο της εκτύπωσης του. Καμία 
υπόσχεση ή εγγύηση δεν δίνεται ρητά ή σιωπηρά αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητά του. Σε καμία περίπτωση η Moore 
Greece και όλοι οι εργαζόμενοί της δεν είναι υπεύθυνοι έναντι του αναγνώστη του εγγράφου για οποιεσδήποτε απώλειες, σφάλματα, αιτίες για άσκηση 
αγωγής (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας) και ζημίες που υφίστανται οποιαδήποτε πρόσωπα εξαιτίας της χρήσης και/ή της έλλειψης ικανότητας  
χρήσης του εγγράφου αυτού ή της πληροφόρησης, των ενεργειών που έχουν αναληφθεί ή αποφευχθεί μέσω του εγγράφου αυτού.
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