Zomernieuws

Natuurlijk vergeten wij ons personeel niet tijdens ons jubileumjaar. Om hen te
bedanken voor hun niet aflatende inzet hebben we ze uitgenodigd voor een GPStandemtocht door Raamsdonksveer en Geertruidenberg en aansluitend een BBQ
bij Fort Lunet. Een zeer geslaagde middag en avond waarbij veel is gelachen!
Bij het uitje waren uiteraard ook onze twee stagiaires aanwezig, die met een zeer
mooi resultaat hun stage en studie hebben afgerond. Bob en Roelof, bedankt voor
de taart! En nogmaals gefeliciteerd met jullie diploma en veel succes voor de
toekomst.

Vorig jaar vond de eerste editie van de Business Dagen West Brabant plaats op een
mooie locatie aan het Breepark te Breda. Een prachtig nieuw evenement opgezet
door en voor (met name) Brabantse ondernemers. JM Corporate Finance was hier
aanwezig met een stand op het VOC-plein. Een mooie plaats in het midden van de
beursvloer, met een eigen bar. Er was een prettige informele sfeer gecreëerd om
ervaring en kennis uit te wisselen.
De beursdagen hebben wij als dusdanig positief ervaren dat wij ook dit jaar
aanwezig zullen zijn! De tweede editie van de Business Dagen West-Brabant vindt
plaats op 27 en 28 november a.s. Noteer deze data alvast in uw agenda! We
nodigen u van harte uit een bezoekje te brengen aan onze stand.

Om ons 10-jarig bestaan te vieren met onze relaties en volgers op LinkedIn, hebben
we in april een leuke winactie gehouden. Een aantal cadeaukaarten is verloot onder
de likers en volgers van JM Corporate Finance en inmiddels zijn deze aan de
gelukkige winnaars overhandigd, Tom Overboom en Boy van Kempen gefeliciteerd!
Wat een leuke enthousiaste reacties en felicitaties hebben we ontvangen op de
winactie. Dank jullie wel daarvoor!

Recent hebben we een video laten maken over JM Corporate Finance en onze
diensten. We zijn hier nog steeds erg trots op en laten het graag nog eens aan u
zien.

Enkele jaren geleden heeft Jan van Wijngaarden een boekje geschreven over het
onderwerp "due diligence". Hoewel de redenen voor de due diligence en de
uitvoering hiervan niet aan tijd onderhevig zijn, vinden we het toch noodzakelijk om
het boekje in een nieuw jasje te steken en de inhoud uit te breiden tot een
volwaardige beschrijving van het totale overnametraject. In de herschreven versie
vindt u alle informatie en tips die u nodig heeft om u voor te bereiden op het
bedrijfsovernametraject.
We verwachten in het najaar het schrijven af te kunnen ronden. Heeft u interesse in
een herschreven exemplaar, dan kunt u alvast een e-mail sturen aan
info@jmpartners.nl. Wij zorgen dan dat u een nieuw boekje ontvangt zodra deze
uitgave gedrukt is.

IAPA conferentie Mallorca
In het voorjaar was Jan van Wijngaarden aanwezig bij
de International EMEA conference van IAPA, ditmaal
georganiseerd op een prachtige locatie op Mallorca.
Het doel van deze bijeenkomst was het delen van
kennis en ervaring. Een bijzonder gevarieerd
programma met voldoende afwisseling tussen
serieuze zaken en ontspanning. Nieuwe contacten zijn
gelegd en oude ontacten zijn weer aangehaald. In het najaar staat een conferentie
in Singapore gepland.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u yv@jmpartners.nl toe aan uw adresboek.

