IMPROVED Corporate Finance versterkt haar team met expert in de digitale sector.
Amsterdam, 25 november 2014 – IMPROVED Corporate Finance kondigt aan haar team uit
te breiden met een expert in de internationale TMT sector. Ton Tuijten, sinds november
benoemd als Associate Partner, komt het team versterken en zal actief zijn als industrie
expert voor de digitale sector.
Ton Tuijten heeft meer dan 27 jaar ervaring op het gebied van het structureren van cross
border M&A transacties en Compliance in de telecommunicatie, it en de media industrie. Ton
is als juridisch eindverantwoordelijke actief geweest bij Liberty Global. Hij was o.a.
verantwoordelijk voor de juridische, toezichthoudende en lobbyactiviteiten binnen Europa.
Tijdens deze periode had hij een leidende rol bij de fusie en overname activiteiten van
Liberty Global en was hij board member van verschillende dochtermaatschappijen en
deelnemingen.
Sinds 2012 is Ton eigenaar van Filsa Capital en is hij actief als investeerder in Nederlandse
technologie ondernemingen. Als Associate Partner bij IMPROVED Corporate Finance zal
Ton met name actief zijn als juridisch en financieel expert tijdens opdrachten in de digitale
sector. Voor IMPROVED Corporate Finance is Ton, ook in de samenwerking met LD&A
Jupiter, een aanwinst voor het huidige team.
Frank Verbeek, Managing Partner LD&A Jupiter Netherlands en Managing Partner
IMPROVED Corporate Finance: “Ton is een zeer ervaren professional waar onze
opdrachtgevers veel aan zullen hebben. We zijn trots hem als Associate Partner aan ons te
hebben verbonden.”
Ton Tuijten: “IMPROVED Corporate Finance is een snel groeiende en innovatieve corporate
finance boutique. Mede door de samenwerking met LD&A Jupiter is het mogelijk om de
Nederlandse TMT sector nieuwe impulsen te geven Ik ben blij hier een bijdrage aan te kunnen
leveren.”
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