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Algemeen
Advisering bij vrijwillige schuldsanering;
Arbeidsrechtelijke ondersteuning
groot aantal werkgevers en werknemers;

Begeleiden en opnieuw inrichten van horecaonderneming nadat staf is ontslagen;
Opstellen van commissie overeenkomsten voor een internationale keten in de
recyclingindustrie;

H.R.M. advisering (incl. arbeidsovereenkomsten, taakomschrijvingen, personeelshandboek en reglementen) voor (nieuwe)
ondernemingen;

Bemiddeling en vastlegging bij beslechting van geschillen namens een grote
uitgeversmaatschappij;

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;

Afhandelen claims buiten rechte voor
grote Nederlandse distributeur;

Dagelijkse juridische (praktijk)vragen bij
MKB-bedrijven;

Advisering bij verkrijging door agri business van een ruling met de fiscus;

Notulering bij aandeelhouders- en commissarisvergaderingen;

Distributie- en agentuurovereenkomsten, algemene voorwaarden en overige (commerciële) overeenkomsten
ten behoeve van een sterk groeiend
modebedrijf;

Vastgoedtransacties en vergunningprocedures kinderopvang.

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

Het behartigen van nagenoeg alle
voorkomende werkzaamheden voor
de Europese activiteiten van een
Amerikaanse Groep;

Vast aanspreekpunt voor alle voorkomende juridische vraagstukken van een
automotive groep in het zuiden van Nederland;
Redigeren van alle voorkomende contracten voor een grote fabrikant/
distributeur in het zuiden van Nederland;

Bijdragen aan verslaggevingen van Nederlandse beursondernemingen;

Samen met de legal counsel, afhandelen
van buitenlandse reorganisaties, arbeidsrechtelijke vraagstukken, vastgoed contracten en distributiecontracten van een
grote logistieke onderneming;
Als counsel van een Belgische investeerder opschonen van activiteiten in Nederland;

Vast juridisch aanspreekpunt op holdingniveau van een Nederlandse franchise organisatie.
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Governance & Compliance
Voor een Koreaanse automotive fabrikant structureren, oplijnen en communiceren van EU compliance regels voor haar Europese activiteiten;

Code of conduct, governance-, insider trading-,
RvC-, bestuurs-, en EU compliance documenten
voor diverse ondernemingen;

Juridisch/fiscale herinrichting topstructuur van
een ICT onderneming;

Alle voorkomende secretarial en juridische werkzaamheden bij een beursonderneming;

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

Mergers & Acquisitions
Amerikaanse beursbedrijf doet bod op activa Nederlands distributiebedrijf: strategisch/juridische
ondersteuning;

Nederlandse beursgenoteerde onderneming
neemt ICT groep over: legal due diligence, onderhandelingen en koopovereenkomst;

Begeleiden investeerder bij participatie in onderneming actief op leisure markt;

Begeleiden verkoop van technisch fabrikant/
distributeur: prospectus, search en verkoop documentatie;

Opzetten joint venture voor partijen in automotive after market;

Juridische ondersteuning bij aandelenoverdracht
groothandel in food sector;

Engels beursgenoteerd bedrijf toont interesse
in Nederlandse branche genoot: documentatie
verzorging;

Juridisch / fiscale steun bij aankoop vastgoed, leidend in documentatie en communicatie met alle
partijen.

Nasdaq bedrijf doet bod op Nederlandse ICT
onderneming: strategische en juridische ondersteuning;
Bemiddeling aankoop boedelactief en doorstart
failliete digitale TV-zender;

Herstructurering & Reorganisaties
Corporate tax planning en advies bij internationaal opererende logistieke onderneming;

Herstructurering IE-rechten met opvolgende structuuraanpassing van een concern.
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