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1. Descripció de la firma 

ARS CORPORATE, amb oficines a Barcelona i Madrid, és una boutique de finances corporatives 
independent que assessora empreses i empresaris en el seu creixement empresarial o patrimonial 
mitjançant processos com les fusions i adquisicions (“Mergers and Acquisitions” o “M&A” en 
terminologia anglosaxona). 

ARS CORPORATE presta els seus serveis de forma integral i integrada cobrint no tan sols l’àrea 
financera de les operacions d’M&A (el core business d’aquest negoci) sinó també i des de l’inici dels 
projectes, totes les qüestions legals i fiscals que hi incideixen. 

ARS CORPORATE no és només un executor d’M&A sinó que amb el seu servei d’M&A Coaching és al 
costat dels clients en la gestació i l’anàlisi prèvies que permeten integrar les fusions i adquisicions 
dins l’estratègia general de l’empresa a llarg termini. 

ARS CORPORATE neix com a resultat de la combinació de la branca de fusions i adquisicions de la 
firma legal BSA i la boutique d’M&A Mafinco. La seva experiència a nivell local i internacional i la seva 
visió de l’assessorament global és el que marca la diferència. 

 

2. Qui som 

Els socis d’ARS CORPORATE són: 

Jordi Blasco: advocat i soci fundador d’ARS CORPORATE, des dels inicis dels anys noranta ha 
intervingut en transaccions internacionals representant grups multinacionals o espanyols. És autor de 
diferents articles en revistes i diaris. Membre i assessor de diferents Consells d’Administració 
d’empreses de varis sectors i professor associat de Finances Corporatives a EADA. Llicenciat en Dret 
per la Universitat Autònoma de Barcelona, PDG per IESE, diplomat en estudis tributaris, Executive 
MBA per EADA i màster en Auditories de Comptes (CCJCC i UAB). 

Martin Mayer: economista i soci fundador d’ARS CORPORATE, des de mitjans dels anys noranta ha 
acumulat una àmplia experiència en finances corporatives tant com assessor extern (consultoria) com 
intern (indústria). Abans va treballar a diferents països d’Àsia i Europa de l’Est i occidental. És 
professor associat de Finances Corporatives a EADA, llicenciat en Business Administration per la 
Universitat d’Innsbruck i Executive MBA per l’Instituto de Empresa. 

L’equip humà d’ARS CORPORATE està format per una dotzena de professionals de les finances, el 
dret i la fiscalitat amb coneixements i experiència consolidats. 

 

3. Què fem 

Les fusions i adquisicions ja no poden ser considerades com una activitat independent de l’estratègia 
de la companyia. 

Una fusió, una adquisició, una aliança o una desinversió acuradament plantejades i executades 
poden afegir gran valor a la companyia i als accionistes ja que poden generar sinèrgies, 
diversificacions en noves línies de negoci o assegurar major èxit en l’estratègia 
d’internacionalització. 

Per a que una operació arribi a tenir èxit és imprescindible un assessorament i acompanyament 
durant tot el procés per a definir i posar en pràctica l’estratègia d’M&A dins l’estratègia corporativa 
mitjançant l’aplicació de la metodologia Executive Coaching. 

Exemples de serveis: 

Fusions i Adquisicions (M&A): mandats de compra o de venda per la majoria del capital o una part. 

 assessorament integral (financer, legal i fiscal) tant en posició compradora com en posició 
venedora o en la realització de valoracions 

 consultoria integral prèvia a l’entrada de socis o en el procés d’incorporació de socis (capital risc, 
private equity, socis industrials) 

 valoracions d’empreses i altres encàrrecs instrumentals 

M&A Coaching: el nostre tret diferencial. 
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 assessorament en la integració de l’estratègia d’M&A en l’estratègia corporativa com a eina de 
gestió de les adquisicions i desinversions (portfolio approach) aplicant el mètode coaching per 
accionistes o la direcció 

 definició i implementació de l’estratègia d’expansió/contracció dels nostres clients, incloent 
l’assessorament en la valoració i l’establiment d’aliances 

 assessorament en la definició de les estructures corporatives òptimes (Holdings, estructures de 
propietat de participacions per a l’expansió internacional) 

 

4. Com ho fem 

 ens convertim en assessors o partners del client (consells d’administració i/o propietaris 
d’empreses familiars) i els assessorem des de la independència més absoluta 

 actuem i aconsellem seguint les millors pràctiques internacionals, documentant tot el procés i 
consensuant amb el client totes les actuacions amb tercers 

 no apliquem fórmules màgiques ni receptes magistrals: adaptem la nostra actuació al client i a les 
seves necessitats 

 fomentem una relació a llarg termini amb els clients a qui assessorem de forma integrada i 
integradora 

 discreció, independència, evitar els conflictes d’interès i compliance guien el nostre dia a dia 

 proposem solucions simples i evitem qualsevol complexitat innecessària 

 estem disponibles quan el client ens necessita 

 

5. Sectors en què els socis d’ARS CORPORATE han assessorat o assessoren operacions d’M&A 

 Alimentació: fabricació, distribució 

 Cosmètics i productes de bellesa 

 Cura de la salut 

 Desenvolupament i explotació de projectes immobiliaris 

 Automoció: distribució, fabricació de components 

 e-Learning i formació professional especialitzada 

 Gestió de patrimonis i banca privada 

 Hotels 

 Mitjans de Comunicació 

 Lleure 

 Recursos Humans (head-hunting, selecció de personal, ETT) 

 Assegurances 

 Tecnologies de la Informació 

 Tèxtil 

 

6. Alguns clients assessorats pels socis d’ARS CORPORATE 

 Cirque du Soleil (CA) 

 Grupo Lavinia (ES) / Vértice 360º 

 Infonomía (ES) 

 Société Générale (CH) 

 Velsat Group (ES) 
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 Virgin Group (UK) 

 W.L. Gore & Associates (Gore-Tex) (USA) 

 Gestión del Conocimiento SA -GEC- (ES) 

 Guzmán Gastronomía (ES) 

 Irish Diary Board (IE) 

 

7. Experiència docent dels socis d’ARS CORPORATE 

 Els socis d’ARS CORPORATE són actualment Professors Associats de l’Àrea de Finances de 
l’Escola de Negocis EADA on donen classes a cursos de MBA, màster en finances, màster en 
finances corporatives, etc., sobre les matèries següents: 

◦  valoració d’empreses 

◦  capital de risc i private equity  

◦  aspectes legals i fiscals de les operacions d’M&A 

 

 També són ponents en seminaris sobre M&A tals com: 

◦  Els 7 pecats capitals en la valoració d’empreses 

◦  Quant val la meva empresa o la del meu competidor: la gestió de les expectatives de valor i de 
preu de l’empresa 

◦  Cicle sobre compra-venda d’empreses 

◦  El pacte de socis 

◦  La carta d’intencions 

◦  Les contingències que assumeix el comprador 

◦  Els 11 consells bàsics que el seu advocat ha de donar-li quan vulgui vendre la seva empresa 
totalment o parcialment 

◦  La negociació del deal: els 9 errors més comuns que cal evitar 

◦  Per què no puc vendre la meva empresa tal com està ara? Què cal per vendre la meva empresa? 

  

8. Informació de contacte 

ARS CORPORATE                

Passeig de Gràcia, 58, 4, 2 

08007 Barcelona 

T: 93 396 8084 

F: 93 380 7422 

Email general: arscorporate@arscorporate.com  

Lloc web: www.arscorporate.com  

 

També poden contactar directament amb els socis de la firma, bé per via telefònica al telèfon ja 
indicat, bé via email a les següents adreces electròniques: 

 

Jordi Blasco Martin Mayer 

jordi.blasco@arscorporate.com  martin.mayer@arscorporate.com  


