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Algemeen
Begeleiden settlement proces na vonnis
in eerste instantie;

Arbitrage en vaststellingsovereenkomst na uitvoering overname;

Ontwerp standaard (studie- en overige)
overeenkomsten voor masteropleidingen;

Begeleiden opzet nieuwe onderneming inclusief alle juridische verplichtingen en financieringscontracten;

Alle voorkomende juridische werkzaamheden voor een importeur van
elektrische voertuigen;

Samenstelling en begeleiding claim uit
hoofde van ‘non performance’ door
financiële en fiscale serviceverlener;
Arbeidsrechtelijke adviezen, management overeenkomsten en contractbegeleidingen bij ontslag en inhuur van bestuurders en staf bij diverse ondernemingen;

Advies reorganisatie/herstructurering
van de activiteiten van (internationaal
opererende) ICT-, productie-, en horeca bedrijven;
Algemeen
Interim Ondersteuning
Governance &
Compliance
Mergers &
Acquisitions
Fiscaliteit

Advisering Chinese auto-import organisatie op gebied van Europese
regelgeving en merkbescherming;

Opstellen en/of beoordelen van voorwaarden en hun werking voor meerdere Nederlandse ondernemingen;
Juridische splitsing onderneming en
begeleiding bij operationele uitvoering van die splitsing;

Koopovereenkomsten, financieringsdocumentatie en (converteerbare)
obligatieleningen voor diverse (inter-)
nationale ondernemingen;

Beslechting geschillen bij onderneming
onder bewind van de Ondernemingskamer, totaaloplossing;
Alle juridische werkzaamheden bij internationale distributeur van hardware
producten;

Opzetten internationale distributie structuur voor bedrijf in sportartikelen;
Algemene en breed juridische advisering aan internationale distributieonderneming;

In conflictsituaties, advisering bij opzet
en uitvoering vaststellingsovereenkomsten bij tal van opdrachtgevers;
Vastlegging van digitale serviceverlening door softwareleverancier aan onderwijs ondersteunende instelling en
scholen;

Ontwikkelen van Stock Appreciation
Right Plans voor ICT en distributieondernemingen;
Herinrichting inkooporganisatie internationale groothandel met bijbehorend
contract management;

Distributiecontract in US voor Nederlandse jachtbouw fabrikant.
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Interim Ondersteuning

Alle dagelijkse juridische werkzaamheden voor een
nationale inkooporganisatie en een in de Benelux
opererende distributeur / franchiseorganisatie;

Alle voorkomende juridische internationale activiteiten als vaste counsel voor het Europees
hoofdkantoor van een wereldwijde producent
van polymer producten;

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

Governance & Compliance
Reorganisatie en herinrichting van Nederlandse fabrikant met nieuw management; opzetten US structuur
voor Nederlandse fabrikant;
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;
Begeleiden desinvestering klinieken;

Begeleiding exit en waarderingsissues bij internationale distributeur;
Advisering Duitse opdrachtgever terzake haar
Nederlandse overname target;

Divestment van operationele buitenlandse activiteiten
van Nederlandse Holding;
Acquisitie door multi-media bedrijf van ICT dienstverlener;

Structurering en inbrengregeling bij overdacht ICT
onderneming;
Herstructurering en divestment toeleverancier in
de zorg;

Vormgeven vergaande samenwerking met betrekking
tot digitaal platform.

Fiscaliteit
Begeleiding bij de ontmanteling van een fiscale
eenheid en de overdracht van compensabele
verliezen;

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

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;

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