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Over Jasper Verhoog
Jasper Verhoog is partner en advocaat bij AKD. Hij is gespecialiseerd in
ondernemingsrecht en financieeltoezicht- en effectenrecht. Hij adviseert
bedrijven in binnen- en buitenland op het gebied van financieel toezicht en
compliance, (grensoverschrijdende) financieringstransacties, (tax-efficiënte)
herstructureringen en algemeen vennootschapsrecht.

Toegelaten tot de orde van advocaten
Nederland
Geregistreerd in Luxemburg

Tot zijn cliënten rekent Jasper nationaal en internationaal opererende bedrijven,
(beleggings)fondsen en financiële instellingen. Deze cliënten waarderen zijn
pragmatische aanpak en zijn vermogen om zich op hun gemak te laten voelen.
Volgens de Legal500 EMEA is Jasper ook een ‘recommended lawyer in the field
of banking & finance’. IFLR bestempelt Jasper als ‘highly regarded’.

Lidmaatschap

Een aantal voorbeelden van cliënten die Jasper begeleidt:

Opleidingen

Een mondiaal opererende groep (NYSE-genoteerd) in mode en kleding krijgt
advies over de vennootschapsrechtelijke structuur van de groep, financiering
en financieel toezichtrecht. Dit advies geeft hij ook aan een mondiaal
opererende groep in ‘food and beverage’ (genoteerd aan de beurs van Tel
Aviv).
Een mondiaal opererende groep (NYSE-genoteerd) in de computer en
software business op het gebied van financieel toezicht en compliance.
Een mondiaal opererende groep in de offshore-industrie krijgt advies over de
vennootschapsrechtelijke structuur, gesyndiceerde leningen en overige
financiering.
Een mondiaal opererende groep (NYSE-genoteerd) die accu’s ontwikkelt en
produceert, krijgt advies over algemeen vennootschapsrecht,
vennootschapsrechtelijke structuur, (het verkrijgen van) gesyndiceerde
leningen en overige financiering.
Een in Nederland gevestigde marktleider in keukens krijgt advies over op
algemeen vennootschapsrecht en (gesyndiceerde) leningen.
Diverse zorginstellingen bij de uitgifte van (converteerbare) obligaties.
Een op Euronext Amsterdam genoteerd fonds krijgt advies over algemeen
financieeltoezichtrecht en compliance.
Daarnaast begeleidt hij diverse partijen bij het oprichten van beleggingsfondsen,
inclusief het opstellen van benodigde fondsdocumentatie. Ook kijkt hij mee met
diverse instellingen bij de uitgifte van effecten. Hij adviseert daarbij onder
andere over compliance met financiële toezichtwetgeving en het opstellen van
benodigde documentatie. Bovendien geeft hij diverse financiële instellingen en
dienstverleners advies over inzake compliance met financiële toezichtwetgeving,
inclusief het opstellen van benodigde documentatie.
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