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Algemeen
Agentuurcontracten en commissieovereenkomsten voor internationaal opererende recycling distributeur;
Juridische optimalisatie logistieke
stromen bij internationale beursgenoteerde bouwonderneming;

Aanpassing standaard (franchise) overeenkomsten aan internationale regelgeving;
Arbeidsrechtelijke adviezen en contractbegeleidingen bij ontslag en inhuur van bestuurders en staf bij diverse ondernemingen;

Advies reorganisatie/herstructurering
van de Nederlandse activiteiten van internationaal opererende producent;
Advisering Europese auto-import organisatie op gebied van Europese regelgeving en merkbescherming;
Algemeen
Interim Ondersteuning
Governance &
Compliance
Mergers &
Acquisitions
Fiscaliteit

Opstellen en/of beoordelen van algemene (inkoop / verkoop) voorwaarden
voor meerdere Nederlandse ondernemingen;
Juridische ondersteuning inzake diverse garantie– en non-conformiteitsissues grote dealer groepen;

Koopovereenkomsten, financieringsdocumentatie en (converteerbare)
obligatieleningen voor diverse (inter-)
nationale ondernemingen;
Strategische fiscale en juridische adviezen voor een doorstart onder bankentoezicht;

Ontwerp standaard (studie- en overige)
overeenkomsten voor masteropleidingen;
Alle voorkomende juridische werkzaamheden voor een importeur van elektrische voertuigen;

Beslechting geschil omtrent handelsnaam
en auteursrechten bij modeketen;
Assistentie bij afwikkeling internationale
nalatenschap;

Begeleiding afwikkeling ernstig bedrijfsongeval;
Algemene advisering aan internationale
distributieonderneming;

Advisering belanghebbende bij opzetten
pre-pack structuur;
Begeleiding opzet leasestructuur tussen
Nederlandse en Russische partners;

Juridisch inrichten en structureren van
samenwerking tussen digitale dienstverlener en grote sportbond;
Totale opzet en inrichting van een
nieuw auto-import– en verkoopconcept;

Samenstelling grote claim ter zake van
wanprestatie financiële en fiscale dienstverlener;
Advisering vastgoedtransacties;

Vastlegging van digitale serviceverlening
door softwareleverancier aan onderwijs
ondersteunende instelling en scholen;
Ontwikkelen van Stock Appreciation
Right’s voor groeionderneming;
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Interim Ondersteuning

Alle dagelijkse juridische werkzaamheden voor een
wereldwijd opererende autoproducent;

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

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

Governance & Compliance

Inrichten corporate governance e-mobility provider.

Dienstverlening betreffende de gehele juridische praktijk van beursgenoteerde onderneming, onder meer
op het gebied van compliance, aandeelhoudersvergaderingen, het naleven van governance voorschriften en
relevante wet– en regelgeving;

Mergers & Acquisitions
Ondersteuning grote Nederlandse distributeur
bij overnames en deelnemingen in nieuwe franchisenemers;
Overname van uitgeverij met opvolgend nieuwe structurering;

Inrichten dataroom voor een potentiele investeerder;
Due diligence en documentatie voor beursgenoteerde onderneming bij voorgenomen overname van handelsbedrijf;

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;

Het opzetten van een structuur voor investeringen in onroerende zaken in het buitenland;
Advisering inzake overname van autobedrijven;

Verkoop van een producent/distributeur aan nieuwe Deense eigenaar;

Meerderheidsdeelnemingen van onderneming die digitale en fysieke vergaderfaciliteiten aanbiedt, inclusief
alle documentatie en uitwerkingen;
Begeleiding (des)investeringen van onderneming
op het gebied van reserveringssystemen in de vrijetijdsmarkt;

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

Private placement documentaties;

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.
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