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Mergers & Acquisitions
Begeleiding van verkoop industrieel
bedrijf aan beursonderneming
(waarde EUR 120 miljoen): vendor
due diligence, beauty contest, onderhandelingen / contracten, begeleiding
verkoopproces, afwikkeling;

Desinvestering logistieke activiteiten
(waarde 45 miljoen) van internationale
onderneming;
Verkoop van een Nederlands 50% belang in Franse distributeur aan lokaal
management;

Verkoop van Belgische retail, lease en
vastgoed activiteiten aan verschillende
partijen;
Fiscaal (inclusief due diligence en contracten) begeleiden verkoop van Nederlandse dochtermaatschappij van internationale Groep;

Juridische begeleiding voorgenomen verkoop van een dochteronderneming van
Europese automotive producent;
Begeleiding activa / passiva transactie in
UK.

Herstructurering & Reorganisaties
Mergers & Acquisitions
Herstructurering &
Reorganisaties
Interim Ondersteuning
Governance &
Compliance
Algemeen

Namens investeerder, herstructurering
van leisure markt onderneming, vervanging management, uitbreiden faciliteiten,
review klanten en leveranciersverplichtingen;
Buitengerechtelijk akkoord / doorstart
met schuldeisers in media branche;

Corporate tax planning en advies bij
internationaal opererende logistieke
onderneming;
Fiscaal strategische review van agribusiness;

Herstructurering van internationaal assemblage / distributie bedrijf en van Nederlands inbouw bedrijf met aandacht
voor strategie (implementatie), bemanning, structuur en begeleiding top management;
Herinrichting Duitse holding structuur
van internationale infrastructurele onderneming;

Herinrichting financiële support structuur
van professionele (sport) organisatie.
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Dagelijkse juridische praktijk van grote Nederlandse dealer groep, van een autoproducent en
van distributeur in agrarische sector;
Juridische ondersteuning Europese importorganisatie van Koreaanse automotive fabrikant;

Het verzorgen van de juridische material litigation
rapportage bij jaarrekening in holding van maakindustrie;

Interim Ondersteuning
Op holdingniveau in industriële groep begeleiding
op het gebied van vennootschapsrecht en ondernemingsrecht, algemeen verbintenissenrecht en
arbeidsrecht;

Het begeleiden van een retail groep op het gebied
van juridische procedures, liaison met advocatenkantoren, woordvoering naar specifieke klanten en zoeken naar oplossingen buiten rechte.

Governance & Compliance
Corporate governance support in beursgenoteerde retail onderneming;

Beslechten aandeelhouders geschillen buiten
rechte in groot retail bedrijf;
Begeleiding RvB bij verstevigen positie t.o.v.
aandeelhouders in familiebedrijf;

Oplossen van compliance vraagstukken op verzoek van RvB / RvC in verschillende middelgrote
ondernemingen;

Advisering Europese holding van Amerikaanse
beursgenoteerde onderneming op het gebied van
compliance, pensioenhuis en financiële structuur,
transferpricing en (fiscale) goodstanding.

Algemeen
Fiscale quick scans bij divisies van internationale
groep, met oplossingen voor geconstateerde issues op BTW en loonbelasting gebied;
Arbeidsrechtelijke ondersteuning groot aantal
werkgevers en werknemers;

Distributieovereenkomsten voor internationale
cosmetica importeur;
Afhandelen claim buiten rechte voor grote Nederlandse distributeur;

Advisering fiscaal vriendelijke structuur voor start-up
van internationaal opererende viskwekerij;

Contractuele begeleiding overheveling van productielijn van Nederland naar de UK;

Opzetten van transferpricing documentatie voor
grensoverschrijdende transacties voor internationale
Groep;
H.R.M. advisering (incl. arbeidsovereenkomsten
en taakomschrijvingen) voor nieuwe onderneming;

Advisering op het gebied van overnames door autodealers, de marge regeling voor de BTW, en de
BPM gevolgen voor import en export van auto’s
voor een verscheidenheid aan ondernemingen.

