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UBICACIONS

Espanya

Sóc el director de l'oficina de Madrid a Fieldfisher-JAUSAS i compto amb una
àmplia experiència professional en Dret civil i mercantil, i en particular en el camp
de les fusions i adquisicions i aliances d'empreses complexes, camp en el que tinc
més de 17 anys d'experiència.
Assessoro a inversors internacionals (principalment Fons de Capital Risc i
multinacionals) i empreses familiars en operacions d'adquisició, fusió,
reestructuració, aliances d'empreses, finançament, insolvències, així com en matèria
de compliment normatiu, responsabilitat d'administradors i contractació mercantil
complexa en una gran varietat de diferents sectors, entre ells, automoció, TMT,
enginyeria, transports, alimentació, paperer, indústria pesada, mitjans, energia,
sector sanitari, serveis, etc.
Sóc, a la vegada, el secretari del Consell d'administració de diverses multinacionals
acompanyant els inversors en el cicle complet de la seva inversió fins a la venda. En
particular, he assessorat a fons internacionals en diverses de les majors operacions
d'adquisició de filials en situació especial que s'han dut a terme a Espanya i en la
seva posterior reestructuració i reeixida venda.
Gràcies a les amables recomanacions dels meus clients, he estat reconegut en els
últims anys pel Directori d'advocats Chambers Europe com a advocat destacat en
fusions i adquisicions en el mercat espanyol i vaig anar guardonat amb el premi "40
Lawyers under 40" en 2017 organitzat per la prestigiosa revista Iberian Lawyer com

un dels 40 advocats de menys de 40 anys més prometedors de l'advocacia
espanyola. Gaudeixo molt de la intimitat i el treball en equip que es genera amb el
client en el si de les operacions de M&A i intento aportar sempre el màxim valor
afegit juntament amb l'inestimable suport del meu sòlid equip durant tota la vida de
la inversió.
La meva trajectòria professional s'ha desenvolupat en diversos bufets internacionals
com Cuatrecasas (membre del French Desk) i Clifford Chance (membre de l'equip
de Private Equity) i vaig ser soci fundador de la boutique de fusions i adquisicions i
contenciós GMQ Abogados abans de la seva incorporació a JAUSAS i,
subsegüentment, a Fieldfisher.
He estudiat a la Universitat Complutense de Madrid i tinc un Màster en Dret
d'Empreses a l'Escola de Pràctica Jurídica de la Universitat Complutense. He
col·laborat com a professor en el programa del Màster d'Assessoria Jurídica de
ICADE i ha ensenyat dret mercantil en el "pràcticum" a estudiants en el seu últim any
d'estudis a la mateixa universitat. També he treballat com a conferenciant en el
programa del Màster en Assessorament Legal de la Universitat Carlos III.
Puc assessorar als meus clients en Anglès, Francès i, és clar, Espanyol.
Fora del Despatx sóc un amant de l'esport, els bons amics i la família.

