Legal managed services

Entity
compliance and
governance

Wet en regelgeving neemt steeds
verder toe. Hiermee worden de
compliance vereisten voor veel
bedrijven complexer, met name op het
gebied van bedrijfsvoering, bestuur en
verslaglegging. Meer samenwerking
tussen de regelgevende en de fiscale
autoriteiten brengt daarnaast een
verdere behoefte aan afstemming
tussen de fiscale en juridische
structuur. Organisaties zonder
gestandaardiseerd beleid en
procedures om aan deze verplichtingen
te voldoen, lopen het risico op boetes
wegens niet-naleving,
aansprakelijkheidskwesties en
reputatieschade.
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Bedrijven helpen navigeren door het
veranderende corporate governance
landschap



het opstellen van bestuurs- en
aandeelhoudersbesluitvorming



het voorbereiden van documenten voor
de jaarlijkse algemene vergadering



het (coördineren van) de jaarlijkse
wettelijke deponering(en) bij de lokale
handelsregisters



het actualiseren van de gegevens van
vennootschappen en onderhouden van
het organigram

Stel dat u:


erop kunt vertrouwen dat de juiste
bedrijfsinformatie tijdig is gepubliceerd



ervan verzekerd bent dat de governance
in de juridische structuur is afgestemd op
uw fiscale structuur



toegang heeft tot één accurate bron van
gegevens



minder tijd hoeft te besteden aan
administratieve taken zonder een
verhoogd risico te lopen

Door middel van Legal Managed Services
(LMS) assisteert HVG Law bedrijven bij het
wereldwijd op (kosten) efficiënte wijze
voldoen aan verplichtingen van
vennootschappen. Wij bieden een
geïntegreerde en holistische aanpak voor de
gehele levenscyclus van vennootschappen.
Wij onderscheiden drie verschillende
gebieden:

Routinematige compliance werkzaamheden


het coördineren en implementeren van
veranderingen binnen rechtspersonen
(bv. wijziging van bestuurders of
functionarissen, het opstellen, intrekken
of wijzigen van volmachten,
adreswijzigingen of naamswijzigingen)



het ondersteunen bij en implementeren
van transactie-gerelateerde activiteiten
(bijv. overnames, fusies en splitsingen)



het verzorgen van oprichtingen en
ontbindingen

Advies en specifieke projecten

Jaarlijkse compliance



het uitvoeren van ‘Health checks’

Assistentie om aan de jaarlijkse wettelijke
(deponerings) vereisten te voldoen, met
inbegrip van het volgende:



het beoordelen van de opzet en de
ontwikkeling van het governance model



Director trainingen

HVG Law heeft een strategische alliantie met Ernst & Young Belastingadviseurs LLP en maakt tevens onderdeel uit
van het global EY Law netwerk

Entity Compliance and Governance
Vereenvoudiging
rechtspersonen

Volmacht

Toewijzing of
overdracht van
aandelen

Ontbinden van
overbodige
rechtspersonen

Beoordeling
governance
structuren

Beheer van
bedrijfsgegevens

Levenscyclus van
de rechtspersoon

Organisatie
schema

Goedkeuring en
indiening van de
statutaire
rekeningen

Waarom HVG Law?

HVG Law

HVG Law maakt onderdeel uit van het
wereldwijde EY Law netwerk. Momenteel
werken er 3.500 professionals in meer dan
80 landen. Legal Managed Services centra
zijn gevestigd op meerdere internationale
locaties waardoor wij een wereldwijde
dekking voor juridische zaken bieden.

HVG Law Legal Managed Services
levert:

Onze professionals werken samen met
internationale collega’s om multidisciplinaire
juridische services te verzorgen voor
juridische afdelingen van bedrijven. Wij
benutten de kracht van technologie en
innovatie om de uitdagingen waar de
juridische functie voor staat beter aan te
pakken en de waarde te leveren die ze
zoeken.

1. Continuïteit en kwaliteit: Wij hebben
een permanente en solide basis van
hoogopgeleide professionals.

Belangrijke onderscheidende kenmerken
van HVG Law zijn:

Jaarlijkse
agenda en
tracker naleving

Transactie
ondersteuning

Bestuurs- en
aandeelhoudersnotulen

Wijzigingen
in de Raad
van
Bestuur/
officers

Vernieuwing van
jaarrendementen
of handelslicentie

2. Verbeterde risicobeperking: Meer dan
15 jaar ervaring, technisch inzicht en
bewezen processen helpen om
juridische -en bedrijfsrisico’s tot een
minimum te beperken.
3. Efficiëntieverbeteringen Wij leveren
oplossingen om accuratesse te
vergroten, een hoger kwaliteit niveau te
bereiken en meetbare impact te
realiseren.
4. Kostenbeheersing en
voorspelbaarheid: Wij zorgen ervoor
dat de juiste taken door de juiste mensen
worden uitgevoerd ondersteund door de
beste technologie.



Eén gecoördineerde wereldwijde aanpak
voor al uw juridische behoeften - één
netwerk, één centrale PMO en één
operations management platform.



Wereldwijde domeinkennis en
schaalgrootte



24 / 7 beschikbaarheid voor onder leiding
van goed opgeleide, meertalige
professionals



Proactief identificeren en oplossen van
juridische kwesties



Multidisciplinaire diensten gericht op de
strategische behoeften van onze cliënten



Transparante en voorspelbare tarieven

Over HVG Law
HVG Law LLP (HVG Law) behoort tot de
top van de Nederlandse advocatuur en
notariaat en kenmerkt zich door een
ondernemende, innovatieve en
oplossingsgerichte benadering. HVG Law
biedt, met meer dan 150 toegewijde en
pragmatische advocaten en (kandidaat-)
notarissen, hoogwaardige juridische
dienstverlening vanuit een brede en
multidisciplinaire context. Onze advocaten
en (kandidaat-)notarissen zijn actief op alle
rechtsgebieden en sectoren die voor het
bedrijfsleven, bestuurders,
aandeelhouders en overheden relevant
zijn en hebben kennis van uw business én
markt.
Op onze vestigingen in Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven,
New York, Chicago en San Jose (Donahue
& Partners LLP in de VS) zijn wij in staat
onze nationale en internationale cliënten
oplossingen te bieden voor juridische
vraagstukken. In Nederland heeft HVG
Law LLP een strategische alliantie met
Ernst & Young Belastingadviseurs LLP en
tevens maken wij onderdeel uit van het
global EY Law netwerk.
hvglaw.nl

EY Law services wereldwijd
Legal Advisory Services

Legal Managed Services

80+

2.400

8

1.100

24/7

rechtsgebieden
waarin wij
juridische
adviesdiensten
aanbieden

juristen die juridisch advies
bieden

LMS wereldwijde
leveringscentra in
Europa, India en de
VS

technologisch vaardige,
meertalige professionals
bieden LMS-diensten

follow-the-sun LMSleveringsmodel

HVG Law heeft een strategische alliantie met Ernst & Young Belastingadviseurs LLP en maakt tevens onderdeel uit van het
global EY Law netwerk

