VU LAW
acadeMY

leergaNg
Mergers & acQUisitioNs,
laW, FiNaNce, sKills
VOORJAAR 2019

Veelzijdige specialisatie
voor het M&A proces
Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills
De begeleiding van fusies en overnames vergt meer dan alleen
gedegen juridische kennis. De betrokken jurist moet kunnen
onderhandelen en presenteren, meedenken over de structuur van
de financiering en kunnen anticiperen op een succesvolle integratie.

Met de leergang Mergers & Acquisitions
houdt u uw kennis scherp en actueel.
Zwaartepunten van de leergang betreffen:
•e
 en gedegen, diepgaande juridische
opleiding;
•g
 erichte aandacht voor corporate finance,
tax, accounting en post merger integration;
• trainingen in onderhandelingstechnieken
en een Mootcourt.
De leergang staat onder leiding van:
mr. Christiaan de Brauw (advocaat bij Allen
& Overy LLP te Amsterdam), mr. Arne
Grimme (advocaat en partner De Brauw
Blackstone Westbroek te Amsterdam),
mr. Leo Groothuis (advocaat bij NautaDutilh
N.V.te Amsterdam), mr. Herman Kaemingk
(advocaat en partner Loyens & Loeff te
Amsterdam), mr. Michiel Pannekoek (advo
caat en partner bij Houthoff Buruma te Rot
terdam), prof. mr. Wino van Veen (hoogleraar
vennootschaps- en rechtspersonenrecht
aan de VU, Special Counsel ondernemings
recht bij Baker&McKenzie te Amsterdam) en
mr. Egbert Vroom (advocaat en partner bij
Stibbe B.V. te Amsterdam).

ZIFO

Het Zuidas Instituut voor Financieel en
Ondernemingsrecht aan de VU (ZIFO) en de
VU Law Academy werken samen in de opzet
en organisatie van de leergang.

Voor wie?

De leergang richt zich op advocaten, (kandi
daat) notarissen met ten minste drie jaar
relevante praktijkervaring. De leergang is
ook bestemd voor bedrijfsjuristen, juristen
van corporate finance afdelingen van
banken, juristen bij accountantskantoren,
legal counsels van participatiemaatschap
pijen, juristen bij private equity houses, allen
met ten minste drie jaar ervaring op het ter
rein van M&A. Voor andere academici is de
leergang toegankelijk wanneer aan de hand
van het c.v. en eventueel een intakegesprek
met betrekking tot opleiding en werkerva
ring is vastgesteld dat zij deze juridischacademische leergang met goed resultaat
kunnen volgen. Uw c.v. kunt u mailen naar
vula.rechten@vu.nl.

Wat kost de opleiding?

De prijs voor de leergang bedraagt 2 5.750,(geen btw). Voor deelnemers afkomstig van
de partners binnen ZIFO geldt een geredu
ceerde prijs van 2 5.180,-.

Meer weten?

Nieuwsgierig? Kijk dan op www.vulaw.nl
voor meer informatie. Als u vragen heeft,
bel dan naar: 020 - 598 62 55.

wijzigingen voorbehouden

De leergang Mergers & Acquisitions is een
unieke opleiding die de deelnemers voor
bereidt op de veeleisende rol die van hen
verlangd wordt in het M&A-proces. De leer
gang behandelt het volledige terrein van
M&A-transacties voor zowel kleine, middel
grote als grote ondernemingen (inclusief
beursgenoteerde ondernemingen).

