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CURRICULUM VITAE  

Niko Christopoulos 

 

 

WERKERVARING 

 

 Oktober 2010 - heden: directeur en eigenaar van Christopoulos Consultancy B.V. 

 Werkzaam als juridisch adviseur.  

Duidelijke focus op (ondernemingsrechtelijk) advieswerk, zowel bij (de voorbereiding en uitvoering van) transacties als bij 

het opzetten van nieuwe - of aanpassen van bestaande - (zeggenschaps)verhoudingen tussen de raad van bestuur, raad 

van commissarissen en aandeelhouders. Juridische begeleiding van overnametrajecten (koop en verkoop van aandelen 

en/of activa) en participaties. Ruime ervaring in het beoordelen, opstellen en uitonderhandelen van alle bijbehorende 

contracten, zoals intentieverklaringen, koopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, (lenings)overeenkomsten 

of vastlegging van afspraken met belangrijke klanten of leveranciers. Veelvuldig optreden als sparring- en 

gesprekspartner van management, commissarissen en/of aandeelhouders. 

 

 September 2005 - oktober 2010: advocaat (partner) bij CMS Derks Star Busmann N.V. 

Werkzaam als advocaat (eerst als senior medewerker, vanaf 2009 als partner) gedurende 2005 - 2007 in Hilversum (op de 

sectie Ondernemingsrecht) en vanaf oktober 2007 in Amsterdam (op de sectie Corporate Finance).  

Focus in Hilversum op het brede ondernemingsrecht (advisering omtrent structuren, aansprakelijkheid bestuurders en 

commissarissen, het voeren van contracten- en ondernemingsrechtelijke procedures, adviseren bij overnames en 

participaties). Vanaf oktober 2007 in Amsterdam, betrokken bij (internationale) overnames en transacties (zowel 

aandelen- als activatransacties), management buy-outs en vergelijkbare private equity investeringen, alsmede 

contractenwerk bij samenwerkingen (joint ventures). Sinds medio 2008 daarnaast steeds grotere focus op 

(ondernemingsrechtelijk) advieswerk met betrekking tot aspecten zoals corporate governance (bestuur en toezicht) en 

optie- en bonusstructuren voor management. Ruime ervaring bij advisering omtrent het Nederlandse structuurregime. 

 

 Januari 2004 - juli 2005: bedrijfsjurist bij ABN AMRO Bank N.V. 

Werkzaam als (corporate) legal counsel bij de ABN AMRO op het hoofdkantoor in Amsterdam, bij het onderdeel Group 

Legal, unit M&A.  

Focus op adviseren van de bank bij grote strategische acquisities en desinvesteringen. Adviseren omtrent het opzetten 

van joint ventures. Het geven van algemeen (ondernemingsrechtelijk) advies over uiteenlopende contracten en het 

inhoudelijk beoordelen van geschillen en procedures (en het bijbehorende aansturen van externe advocaten en 

adviseurs). Het opstellen van algemene policies & guidelines bijvoorbeeld op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid 

bestemd voor verschillende afdelingen binnen de bank (d.m.v. het geven van lezingen en het schrijven van artikelen). Het 

adviseren van de businessunit Private Equity (thans: AAC Capital Partners), inclusief het beoordelen en opstellen van 

confidentiality agreements, MOU’s/LOI’s/Term Sheets, Engagement Letters, Bid letters, Shareholders’- en Investment 

Agreements, leningsovereenkomsten en advies bij (dreigende) geschillen in portfolio companies. 

 

 December 1998 - december 2003: advocaat bij NautaDutilh N.V. 

Werkzaam als advocaat bij de praktijkgroep Ondernemingsrecht (sectie Corporate Finance) te Amsterdam. Focus op 

overnames (M&A), private equity transacties, (her)financieringen, (corporate) legal opinions, adviseren bij joint ventures. 

Juridisch begeleiden van verzelfstandigingen van staats- en gemeentebedrijven. Procederen omtrent de uitleg van 

contracten en ondernemingsrecht. Gedurende enkele maanden (eind 1999/begin 2000) betrokken geweest bij advisering 

over ondernemingsrechtelijke aspecten van cross-border leases vanuit het kantoor van NautaDutilh in New York. 
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OPLEIDING 

 

Postdoctorale opleiding Corporate Structures, Grotius Academie Nijmegen (2005) 

Postdoctorale opleiding M&A, Reed Business Information (2003)    

Beroepsopleiding Advocatuur, Nederlandse Orde van Advocaten, arr. Amsterdam (1999 - 2002) 

Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam (1992 - 1998) 

VWO (gymnasium), Murmellius Gymnasium te Alkmaar (1985 - 1992) 

    

PUBLICATIES 

 

“Commissarissen hebben geen behoefte aan een nieuw jasje”, in: het Financieele Dagblad van 20 mei 2010 (p. 9) 

“Symboolwetgeving in het ondernemingsrecht”, in: het Financieele Dagblad van 28 mei 2009 (p. 7) 

“Financiering MKB moet soepeler; Brussel dreigt het belang van middelgrote bedrijven uit het oog te verliezen”, in: het 

Financieele Dagblad van 21 augustus 2008 (p. 8) 

“Verkopen in etappes” (interview), in: Brookz, platform voor bedrijfsovernames (juni 2008) 

“Goede overdracht door een earn-out regeling”, in: Kamerkrant Gooi- en Eemland (juni 2006) 

“Liquidation preference in private equity; Or: why simply driving a hard bargain doesn’t necessarily mean getting the best 

deal”, in: Ondernemingsrecht 2005, nr. 13 (oktober) 

“Advocateneed verdient nadere beschouwing”, in: Advocatenblad 1999, nr. 9 

“De advocateneed” - Boom Juridische Uitgevers (Uitgave voor de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht), ISBN nummer 

9054540257, 1999 (75 blz.) 


