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CMS heeft de fusie- en overnameactiviteiten in 2015 geanalyseerd, en voorspelt onzekerheid
voor 2016





Het aantal fusies en overnames in Europa daalde in 2015 met 6%, maar de globale waarde ervan steeg tot een record;
CMS was aan het roer van 391 transacties in 2015, 13% meer dan het voorgaande jaar;
2016 lijkt nu al een risicovoller jaar dan 2015;
Kopers zullen moeten inspelen op de appetijt van hun concurrenten in 2015.

Brussel, 6 april 2016 – Uit de 8e jaarlijkse CMS M&A Study blijkt dat de waarde van de transacties in
Europa in 2015 steeg met 22% ten opzichte van 2014, tot 990 miljard EUR, ondanks een daling van
6% in het aantal transacties. Het laatste kwartaal van 2015 kende bovendien, met een transactiewaarde
van meer dan 420 miljard EUR, de hoogste ooit genoteerd. Hoewel het aantal transacties daalde met
6%, adviseerde CMS in 2015 in 13% meer transacties dan het voorgaande jaar. De studie analyseert
zowat 2.800 transacties van beurs- en niet-beursgenoteerde Europese bedrijven waaraan CMS juridische bijstand heeft verleend tussen 2010 en 2015.
De studie voorspelt een onzeker jaar, ondanks de recordwaarde die transacties bereikten in 2015. De
onzekerheid is te wijten aan een, onder meer, de groeivertraging van de Chinese economie, de grootste
migratiegolf naar Europa in de voorbije honderd jaar, de fragiliteit die de Schengen-zone toonde in
haar reactie hierop, en natuurlijk het terrorisme. Uit de studie blijkt dat ook de Amerikaanse rente, de
VS-verkiezingen, een global agressievere kijk op vennootschapsbelasting en het ontwijken ervan, en
het aanstaande referendum in het VK over zijn positie in de EU, zullen bijdragen tot een risicovollere
omgeving voor transacties.
Uit de studie bleek dat kopers over het algemeen hogere prijzen dienden te betalen om deals rond te
krijgen en meer tijd en energie aan onderhandelingen besteedden. In 2015 bevatte 49% van de deals
een bepaling voor de post-closing aanpassing van de koopprijs in vergelijking met 43% de voorbije
vijf jaren. De 'locked box'-formule (ook een indicator van prijsgerichtheid) was, goed voor 56% van de
deals (vergeleken met slechts 41% de voorbije vijf jaren). Anderzijds waren kopers meer ontspannen
over andere bepalingen inzake risicoallocatie - verkopers konden lagere aansprakelijkheidsgrenzen en
verjaringstermijnen bedingen in vergelijking met de voorbije vijf jaren.
In het veranderend landschap van 2016 zullen verkopers mogelijk hun prijsverwachtingen moeten bijstellen of hun risicobereidheid verhogen. De studie benadrukt ook de fundamentele verschillen tussen
de Amerikaanse en Europese praktijken inzake risico-allocatie tussen kopers en verkopers.

Carl Leermakers, vennoot Vennootschapsrecht/Fusies en Overnames bij CMS in België, stelt: "Onze
nieuwe studie brengt een aantal duidelijke trends naar voren. De meeste waren voorspelbaar, maar
sommige zijn verassend: zo blijkt dat deals in onze regio de kortste algemene garantieperiodes kennen
- 28% van de transacties hebben een garantieperiode van niet meer dan 12 maanden."
– EINDE –
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CMS in België
CMS in België heeft vestigingen in Brussel, Antwerpen en Luxemburg. Het kantoor bestaat uit 100
advocaten waarvan 24 vennoten. Het kantoor behandelt juridische en fiscale zaken van nationale en
internationale cliënten. Ga voor meer informatie naar: www.cms-db.com.
CMS
CMS werd opgericht in 1999 en is het tweede grootste full-service advocatenkantoor ter wereld (Ranked
2nd most global law firm in the Am Law 2015 Global Top 100). Met 60 kantoren in 34 landen en met
meer dan 3000 advocaten is CMS de internationale dienstverlener bij uitstek. CMS werkt voor een groot
aantal bedrijven uit de Fortune 500 en de FT European 500, en voor de meerderheid van de bedrijven
uit de DAX 30. In 2014 had het kantoor een totale omzet van 934 miljoen euro.
CMS heeft ervaring in 18 praktijkgebieden en sectoren, waaronder vennootschapsrecht, technologie,
energie, beleggingsfondsen, gezondheidsrecht, fiscaliteit, bankwezen en financiën, mededinging,
handelsrecht, sociaal recht, intellectuele eigendom en onroerend goed.
Ga voor meer informatie naar www.cmslegal.com.
Kantoren van CMS: Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Belgrado, Berlijn, Bratislava, Bristol, Brussel,
Boekarest, Boedapest, Casablanca, Keulen, Dubai, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Genève, Glasgow, Hamburg, Istanboel,
Kiev, Leipzig, Lissabon, Ljubljana, Londen, Luxemburg, Lyon, Madrid, Muscat, Mexico City, Milaan, Moskou, München,
Muscat, Parijs, Beijing, Podgorica, Praag, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Sevilla, Shanghai, Sofia, Straatsburg, Stuttgart,
Tirana, Utrecht, Wenen, Warschau, Zagreb en Zürich.
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