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Steven Storm
Steven Storm is sinds mei 2016 advocaat en partner werkzaam bij
Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Corporate / M&A. De
expertise van Steven is: overnames, fusies en vennootschapsrecht.
Steven volgde de opleiding privaatrecht aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. In 2004 heeft Steven een MBA gehaald op Nyenrode en
in 2016 is hij als eerste advocaat in Nederland geregistreerd als
Register Valuator bij het Nederlands Instituut van Register Valuators
(NIRV).
Wat Steven onderscheidt als advocaat is dat hij met zijn
bedrijfskundige en financiële kennis, gecombineerd met juridische
expertise, de 'value drivers' van een transactie kan vertalen naar
transactiedocumentatie. Tevens fungeert Steven graag als
strategische sparring partner voor cliënten en hun financieel
adviseurs.
Werkzaamheden
Steven adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:
 Fusies en overnames
 Veilingfusies
 LBO/MBO/MBI’s
 Private equity en venture capital investeringen, add on
investeringen en exits
 Joint ventures
 Familieopvolging
 Pre- en post-transactie herstructurering
 (Vendor) due dilligence onderzoeken, post closing audits
 Werknemersparticipatieplannen
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Expertise
Corporate / M&A
Sectorteam
Energie

Steven is als kerndocent Private/Transaction Law verbonden aan de TIAS School for Business and
Society. Tevens is hij als docent Register Adviseur Bedrijfsopvolging/Master Financial Planning verbonden
aan Avans+ en geeft hij regelmatig workshops.
Overig
Steven is lid van het Nederlands Instituut van Register Valuators (NIRV), de Dutch Corporate Finance
Association en de aandeelhouderscommissie B.V. Panorama Mesdag.
Van Benthem & Keulen
Transparantie, topkwaliteit en toegankelijkheid: de nieuwe standaard? Zo nieuw is het niet voor ons. Al
bijna 80 jaar zijn wij Van Benthem & Keulen: het toegankelijke topkantoor in advocatuur en notariaat. Met
ruim 80 juridische professionals is Van Benthem & Keulen hét ambitieuze fullservicekantoor dat haar eigen
koers vaart en topkwaliteit koppelt aan kennisdeling.
Wij geloven in persoonlijk contact. Cliënten noemen onze aanpak verfrissend. Wij noemen het een
wezenlijk kenmerk van onze identiteit. We kunnen én willen niet anders. Van Benthem & Keulen: hét
toegankelijke topkantoor.

