FUSIE- EN OVERNAMEMARKT ALS FENIKS
UIT DE AS HERREZEN
De uitdrukking “als een feniks uit de as
herrijzen” is misschien wel het meest
van toepassing op de Nederlandse
fusie-en overnamemarkt. Door corona is
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anderhalf jaar later, lijkt de M&A-markt
uit de as te zijn herrezen. Van coronadip
naar overnamedrift, M&A-specialisten
Janneke Braat en Milad Hamidy van de
sectie Ondernemingsrecht van Bierman
Advocaten blikken kort terug en vooruit.
Jan Willem (l) en Maarten (r) van Raaij
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VAN RAAIJ groenverzorging:

Bedrijven maken het duurzame verschil

sparren met één van de advocaten van de sectie
Ondernemingsrecht? Neem dan geheel vrijblijvend contact met hen op. Pieter van de Geer is
namens Bierman Advocaten lid van BCMW.

Bierman Advocaten

Laan van Westroijen 4, 4003 AZ Tiel
0344 - 677 188
www.bierman.nl

mr. Janneke Braat
braat@bierman.nl

mr. Milad Hamidy
hamidy@bierman.nl

Prioriteit geven aan effectieve investeringen

Bij de budgetvaststelling kijken ze bij Van Raaij groenverzorging
sterk naar effectieve verduurzaming. Jan Willem: “Investeringen in de
reductie van dieselgebruik hebben bij ons veel meer impact dan die
op energieverbruik op ons kantoor, want dat is vrij laag. Dat wil echter
niet zeggen dat we niet ook dáár mee bezig zijn. We onderzoeken
momenteel hoe we effectief kunnen investeren in het gebruik van
zonnepanelen op onze nieuw te bouwen bedrijfsloods, niet alleen voor
het elektriciteitsverbruik op kantoor, maar ook voor de sterk groeiende
hoeveelheid elektrische gereedschap. Oude bosmaaiers, kettingzagen
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