Bedrijfsovername; juridische aspecten
MKB transacties: de trusted advisor die begeleidt

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
21 november 2019 - Amsterdam
Tijd
15:00 - 20:00
Prijs
€ 385,00 (leden) / € 430,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Strategie, Fiscaal & Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business,
MKB-accountants
Niveau
Advanced



Accountancy

Datum en locatie
21 november 2019 - Amsterdam

Inschrijven

Inhoud
Uw klant neemt een bedrijf over of staat zelf in de belangstelling. Financieel bent u in staat dat
proces te begeleiden. Maar hoe zit het juridisch? Welke fases kent zo'n juridisch proces
doorgaans, welke juridische documenten horen daarbij en wat zijn de valkuilen in die
documenten? Maakt de soort koper uit? Welke eisen stelt private equity?
Bij een bedrijfsovername zoekt u naast een goed (financieel) resultaat ook zekerheden; in deze
cursus deelt een ervaren jurist zijn kennis en ervaring met u.

Doelstelling
Na afloop van dit programma heeft u inzicht in het proces van een transactie, de juridische
elementen en documenten die daarbij komen kijken en de belangrijkste onderhandelingspunten
in die documenten. Die punten worden per fase en per document aan de hand van concrete
praktijkvoorbeelden behandeld. U weet daarna precies wat de inzet van de discussie is en wat de
mogelijkheden zijn voor u of uw klant.

Inhoud
Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
Due diligence
(ver)kopers due diligence voorafgaand aan ver/aankoop
praktische wijze van informatie verschaffing
voorkomen onrust onderneming/klant contacten
Geheimhoudingsovereenkomsten
informatie uitwisseling
boete bepalingen en niet-wervingsbedingen
Biedingsbrieven, letters of intent, term sheets
prijsbepaling en veronderstellingen die daaraan ten grondslag liggen
mogelijkheid toch van de transactie af te zien
Koopovereenkomsten
garanties en zekerheden voor inbreuk

fiscale positie
opschortende voorwaarden (zoals het voortduren van klantrelaties)
non concurrentie bepalingen en mededingingsrecht
Conflicten na overnames
kennis bij koper
beschikbaarheid documentatie voor verkoper
Deze onderwerpen worden aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden bekeken, zowel vanuit
de de invalshoeken van koper als verkoper.

Bestemd voor
Accountants en overige professionals die bij bedrijfsovernames willen adviseren en begeleiden.
Bijvoorbeeld; mkb-accountants, accountants in business en fiscaal adviseurs.

Docenten

Arjan van Elk
Partner ondernemingsrecht bij Van der Steenhoven Advocaten N.V. in Amsterdam

Locatie
De cursus vindt plaats in Mercure Hotel Amsterdam West in Amsterdam

Adres
Mercure Hotel Amsterdam West
Oude Haagseweg 20
Amsterdam
Telefoonnummer
0205126723

E-mailadres
H1315-SB@accor.com

Website
http://www.mercure.com/mercure/fichehotel/gb/mer/1315/fiche_hotel.shtml



Routebeschrijving

