
 

Komplex társasági jogi tanácsadás / társaságalapítás Ausztriában  

 

Irodánk illetve az osztrák jogra specializálódott partnerünk tevékenysége az osztrák társasági jog terén szerteágazó, a 

folyamatos társasági jogi tanácsadástól egészen a klasszikus összetett egyesülési és felvásárlási (M&A) tranzakciókig 

képviseljük ügyfeleinket. Legyen az ausztriai cégalapítás vagy akár a legkomplexebb határon átnyúló tranzakció, Ügyfelünk 

profitál a sokéves szaktudásunkból. 

 

Különösképpen a következőkben tudjuk Önt támogatni:  

• ausztriai gazdasági társaságok joga  

• a tevékenysége szempontjából legoptimálisabb jogi forma megválasztása 

• ausztriai start-up-ok alapítása és teljeskörű tanácsadás a résztvevők részére  

• ausztriai cégalapítás és átalakítások adójogi szempontok figyelembevételével 

• különböző összeolvadási konstrukciók, átalakítások 

• társasági, szindikátusi és kooperációs szerződések osztrák jog alapján  

• ügyvezetők, igazgatók illetve igazgatótanács képviselete  

• taggyűlések előkészítése és képviselet a taggyűlésen 

• társasági vitákkal kapcsolatos jogi tanácsadás és képviselet  

• komplett cégbírósági ügyintézés Ausztria bármely bíróságán  

  



Comprehensive legal counselling regarding Austrian corporate law / incorporation of companies in Austria  

 

The expertise of our Partner in Austria ranges from day-to-day corporate law consulting to traditional M&A transactions. 

Particularly in complex undertakings or in the incorporation of Austrian companies you can benefit considerably from our 

wealth of experience. 

 

Above all, we deal with the following on your behalf 

• Austrian corporate law 

• issues regarding the choice of legal structure 

• advice and support for start-up companies in Austria  

• company foundations in Austria and restructuring taking into account tax law related aspects 

• contribution, conversion, merger, demerger and division 

• articles of association, syndicate and cooperation agreements participation agreements 

• advising executive boards, managing directors and supervisory boards 

• preparing shareholder meetings 

• advice and representation in connection with shareholder disputes 

• commercial register transactions in Austria  

  



Komplexe gesellschaftsrechtliche Beratung in Österreich / Gesellschaftsgründung in Österreich  

 

Die Expertise unserer Kanzlei bzw des für Österreich zuständigen Partners erstreckt sich von der laufenden 

unternehmensrechtlichen Beratung in Österreich in bis hin zu klassischen M & A-Transaktionen. Speziell bei komplexen 

Vorhaben können Sie in hohem Maße von unserer langjährigen Erfahrung profitieren. 

 

Wir kümmern uns für Sie vor allem um Folgendes 

• Österreichisches Unternehmensrecht 

• Fragen der Rechtsformwahl 

• Beratung und Begleitung von österreichischen Start-up-Unternehmen 

• Neugründungen und Umgründungen von Gesellschaften unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Aspekte 

• Einbringung, Umwandlung, Verschmelzung, Spaltung, Realteilung 

• Gesellschafts-, Syndikats- und Kooperationsverträge sowie Beteiligungsverträge 

• Beratung von Vorständen, Geschäftsführern und Aufsichtsräten 

• Vorbereitung von Gesellschafterversammlungen 

• Beratung und Vertretung im Zusammenhang mit Gesellschafterstreitigkeiten 

• Komplette Abwicklung im österreichischen Firmenbuch 

 


