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Algemeen
Ontwerpen en implementeren van een
fiscaal vriendelijke beschermingsstructuur voor IE activiteiten van internationaal opererende ICT onderneming;
Internationale merkregistraties van
een gerenommeerde modeaccessoire
onderneming;

Aanpassing standaard franchise overeenkomsten aan huidige regelgeving;

inzake diverse garantie– en nonconformiteits-issues grote dealer groepen;
Doorstart van software producent in
media sector;

Begeleiding bij totstandkoming financiering
bij bouw van regio-ziekenhuis;
Strategische fiscale en arbeidsrechtelijke advisering van een internationale onderneming in de agrarische sector;

Opstellen en beoordelen van juridische
Diverse arbeidsrechtelijke adviezen en documentatie inzake samenwerking tussen lokaal openbaar vervoerbedrijf en econtract begeleidingen bij ontslag en
inhuur van directieleden en medewer- mobility provider;
kers;

Concipiëren diverse overeenkomsten
ter verkleining (voorraad) risico’s grote
Nederlandse grossier;
Advisering Europese auto-import organisatie op gebied van Europese regelgeving en merkbescherming;
Algemeen
Interim Ondersteuning
Governance &
Compliance

Juridisch / strategisch advies voor toekomstige opsplitsing van onderneming in
de ICT;
Opstellen internationale distributieovereenkomsten voor Nederlandse distributeur van Spaanse zonnepanelen;

Opstellen en/of beoordelen van algemene (inkoop / verkoop) voorwaarden
Uitkoop aandeelhouders horeca-groep;
voor meerdere Nederlandse ondernemingen;
Juridische advisering online muziekzenJuridische ondersteuning en begeleiding

der.

Interim Ondersteuning

Mergers &
Acquisitions
Fiscaliteit

Alle voorkomende juridische werkzaamheden voor een producent in de automotive branche;

Alle voorkomende juridische activiteiten als off counsel voor het Europees hoofdkantoor van ‘s werelds
grootste nonwovens producent;

Alle commerciële contracten en voorkomende juridische werkzaamheden bij een
gerenommeerd kledingmerk;

Bijdragen aan jaarverslagen van tweetal
Nederlandse beursondernemingen;

Juridische begeleiding van start up van
een web-based executive search dienstverlener.
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Governance & Compliance
Dienstverlening betreffende de gehele juridische praktijk van twee beursgenoteerde ondernemingen, onder
meer op het gebied van compliance, persberichten, aandeelhoudersvergaderingen en het naleven van beursvoorschriften en relevante wet– en regelgeving.

Mergers & Acquisitions
Ondersteuning participatiemaatschappij bij deelneming in ICT-bedrijf;
Verkoop ICT onderneming aan Amerikaans
beursgenoteerd bedrijf: strategische begeleiding, contract onderhandelingen en documentatie;

Reverse listing van een recycling bedrijf;
Begeleiding van fusie van maatschappen in de
zorg, uitwerken plannen, documentatie en
praktische effectuering;

Juridische splitsing van een facilitair bedrijf in afzonderlijke zelfstandige ondernemingen: begeleiding onderhandelingen en vastleggingen;
Verkoop dienstverlenende onderneming aan
beursgenoteerde Nederlandse koper: review
achterliggende documentatie, afgeven opinie;

Begeleiding van de Duitse koper van een internationaal opererende Nederlandse onderneming op
het gebied van totaaloplossingen voor de deurenindustrie: contractonderhandelingen en documentatie;
Begeleiding bij de ontmanteling van een fiscale
eenheid en de overdracht van compensabele
verliezen met betrekking tot horeca activiteiten;

Het opzetten van een structuur voor investeringen in onroerende zaken in het buitenland;

Onderhandeling, begeleiding en juridische documentatie van voorgenomen overname van een inkoopcombinatie;

Splitsing van de activiteiten van een bedrijf op het
gebied van bedrijfswageninrichtingen in twee nieuwe
zelfstandige ondernemingen, onderhandelingen en
documentatie;
Verkoop van bedrijfsmaatschappelijk werk activiteiten door middel van trapsgewijze overdracht;

Begeleiding en verzorging van juridische documentatie inzake aandelentransactie in de kinderopvangbranche / juridische ondersteuning uittredingen;
Begeleiding (voorgenomen) desinvesteringen van
onderneming op het gebied van reserveringssystemen;

Opstellen koop / verkoopovereenkomst IP software;
Juridisch advies inzake overname door Nederlands
bedrijf van Duitse producent van energie– en datatransmissie systemen.

Fiscaliteit
Advisering op het gebied van afwaardering van leningen aan gelieerde vennootschappen;
Het doorlichten van de goederenstroom en bedrijfsprocessen en de correcte verwerking in de
BTW aangifte;

Advisering ten aanzien van de juridische splitsing van
vennootschappen en toepassing van de vrijstelling
voor de vennootschapsbelasting.

Ivo Manders +31 (0)6 229 77 850
Philippine Coronel-Asjes +31 (0)6 513 54 375
Laurens Honig +31 (0)6 229 88 673
Joest Straat +31 (0)6 207 48 298
Cecile Hugenholtz +31 (0)6 463 06 701

