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26 februari 2015:

februari 2015

Lecture ‘EU Shareholder Democracy after the Financial Crisis’

Lecture ‘Directors’ duties, creditors’ interests and the vicinity of insolvency’

05 maart 2015:
12 maart 2015:
Symposium ‘De kwaliteit van anti-misbruikwetgeving’

Leergang Mergers & Acquisitions van start op 9 april 2015
De leergang Mergers & Acquisitions is de opvolger van de succesvolle leergang Fusie & Overname. De
opleiding bereidt deelnemers voor op de veeleisende rol die van hen verlangd wordt in het M&A-proces. De
leergang behandelt het volledige terrein van M&A-transacties voor zowel kleine, middelgrote als grote
ondernemingen. De leergang biedt een gedegen, diepgaande juridische opleiding, met gerichte aandacht voor
corporate finance, tax, accounting en post merger integration, en praktische vaardigheden zoals
onderhandelings- en presentatietechnieken en een Mootcourt. Medewerkers van aan het ZIFO verbonden
kantoren krijgen korting bij deelname aan de leergang. Lees verder
Debatmiddagen najaar 2014
Op 2 oktober 2014 vond een debatmiddag plaats met als thema
‘Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak’ Lees verder
De debatmiddag van 20 november 2014 had als thema ‘Bitcoin’. Lees verder
Zuidas Master alumni event: Dynamiek in de Boardroom
Op vijftien januari vond het jaarlijkse Zuidas Master alumni-event plaats in de vorm van een debatmiddag, door alumni
en studenten van de Zuidas master georganiseerd in samenwerking met het ZIFO.’ Lees verder

Nieuw in de ZIFO-reeks
Deel 12: Substance en de Nederlandse houdstervennootschap, deel 13: Rechtszekerheid in
het ondernemingsrecht en deel 14: Het concern in 2020. Meer informatie over deze en andere
delen in de ZIFO-reeks
Recente publicaties
Uitgelicht: R. Mellenbergh, ‘Krediet financiering van bedrijfsovernames’
In dit boek worden de juridische beginselen en regels met betrekking tot krediet financiering van
bedrijfsovernames beschreven en uitgelegd. Er wordt ingegaan op de belangrijkste stadia van een
financieringstransactie en het opstellen van een kredietovereenkomst. Lees verder
Meer recente publicaties
Fellow nieuws
Mr. Marnix Holtzer (DLA Piper) en Mr. Bas Visée (Rutgers & Posch) zijn tot het ZIFO toegetreden als fellow.
Hjalmar Duin onderzoekt doelvermogens
•
Doelvermogens staan in een rijke historische traditie. In de huidige tijd zijn doelvermogens
•
internationaal een ‘trending topic’. Steeds meer landen gaan over tot de invoering van
•
een trustfiguur in hun wetgeving. In het Nederlandse recht is een dergelijke figuur nog niet
•
ingevoerd. De vraag kan worden gesteld welke mogelijkheden het huidige Nederlandse
•
recht geeft op het vlak van de doelvermogens. Lees verder
Colofon: deze nieuwsbrief is een uitgave van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht
onder redactie van Pien Werkman

