Seguro de M&A

Seguro de M&A - Região Sul da Europa
Visão geral
O que é seguro de M&A/W&I (Warranty & Indemnity)?

O que é coberto ? *

• Uma ferramenta valiosa para facilitar transações de M&A

• Perdas sofridas como resultado de uma
violação das garantias ou indenizações do
vendedor (« buy-side policy » - apólice de
seguro retirada pelo comprador)
• Cobertura no caso de o comprador processar
o vendedor por quebra de garantia ou
indenização (« sell-side policy » - apólice de
seguro retirada pelo vendedor)

• Uma área especializada de seguros, que inclui produtos e soluções como
Seguro de Garantia e Indenização, Seguro de Responsabilidade Fiscal e
apólices únicas criadas para riscos individuais
• Oferece proteção contra um passivo definido decorrente das garantias e
indenizações contidas no contrato de venda. A apólice de seguro pode ser
retirada pelo vendedor ou pelo comprador.

Quanto tempo demora a subscrição de uma apólice de seguro ?
• Idealmente 7 dias úteis - em casos urgentes dentro de um período mais curto
• A apólice de seguro geralmente é negociada junto ao SPA e retirada no
momento da assinatura

Porque comprar um seguro de M&A?
• Saída limpa para o vendedor
• Estende a duração e / ou limite das garantias
• Liquidação e pagamento mais rápidos de sinistros (não há necessidade de
ações legais em cenários de compra)
• Protege contra risco de crédito do vendedor
• Relutância em processar o vendedor / protege os relacionamentos com
o vendedor

O que é excluído? *
• Fatos conhecidos ou assuntos identificados
por o comprador durante as due diligence
ou divulgados por qualquer forma por o
vendedor
• Garantias prospectivas, como a empresaalvo que precisa atingir seus objetivos de
lucro pós-venda
• Multas ou penalidades que não podem ser
seguradas legalmente bem como, ajustes de
preços, vazamentos, etc.

Porque Liberty Global Transaction Solutions (GTS)?
A Liberty GTS é líder em Seguros de M&A. A Liberty GTS está presente
em dez jurisdições da EMEA, das Américas e da APAC - incluindo o maior
time de subscritores do mercado londrino que são especialistas em Seguro
Fiscal e W&I.
Os subscritores da Liberty GTS fecham mais de 500 transações por ano e
média de mais de oito anos de experiência direta em fusões e aquisições em
uma variedade de setores da indústria.
Nossa equipe do Sul da Europa está sediada em Londres e está comprometida
em fornecer um produto de seguro de W&I líder de mercado e níveis de serviço
excepcionais para transações na Itália, França, Portugal e Espanha. Nossa
equipe é liderada por Nicholas Lunn e é formada por ex-advogados italianos,
francês e espanhóis, fluentes em inglês, espanhol, português, italiano e francês.

Contacts
Sara Delgado Aleixo
French Qualified Lawyer
Direct: +44 (0)20 3758 1847
Mobile: +44 (0)7483 066946
sara.delgadoaleixo@libertygts.com
Nicholas Lunn
Head of Southern Europe
Direct: +44 (0)20 3758 1826
Mobile: +44 (0)7483 066921
nicholas.lunn@libertygts.com

Temos a capacidade de escrever até EUR 140 milhões para uma única
transação, o que nos permite lidar com uma gama completa de tamanhos
de negócios.

*Sujeito aos termos e condições da apólice de seguro.
Liberty Global Transaction Solutions (GTS) is a trading name of the Liberty Mutual Insurance Group (LMIG). Policies are underwritten by LMIG companies or our Lloyd’s syndicate. When
we offer insurance products we will state clearly which insurer will underwrite the policy. Any description of cover in this document does not include all terms, conditions and exclusions
of any cover we may provide, which will be contained in the policy wording itself. For policies issued in USA, some policies may be placed with a surplus lines insurer; surplus lines
insurers generally do not participate in state guaranty funds and coverage may only be obtained through duly licensed surplus lines brokers.
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