
 

                                                                                                           
 

Florent benoemt Pieter van Uchelen tot partner 
  

 

 
Pieter van Uchelen treedt per 1 oktober 2019 als partner toe tot Florent.  
 
Pieter heeft ruim 20 jaar ervaring in de behandeling van M&A en private equity transacties, 
herstructureringen en governance vraagstukken. Hij treedt op voor nationale en 
internationale corporates, private equity en infrastructuurfondsen. 
 
Pieter van Uchelen zegt over zijn benoeming: 
 
“Ik ben zeer onder de indruk van de professionaliteit en gedrevenheid van Florent. Florents 
focus op M&A, banking & finance, litigation en insolvency past goed bij de 
aandachtspunten binnen mijn praktijk en de juridische behoeften van de cliënten voor wie 
ik werk.” 
 
Florents co-managing partner Hanneke De Coninck-Smolders zegt over Pieters benoeming: 
 
“Met de benoeming van Pieter zet Florent een belangrijke stap in de uitbreiding van de 
corporate praktijk. Ons corporate partnerteam groeit hiermee naar drie partners, te weten 
Pieter van den Brink, Matthijs Brons en Pieter van Uchelen. Met een dergelijk sterk team 
vergroten we onze aanwezigheid in de markt en positioneren we ons nog duidelijker als één 
van de sterkste corporate boutiques in Nederland.” 
 
Over Florent 
 
Florent is een high-end corporate boutique in Amsterdam. Wij staan ondernemingen en 
organisaties bij op essentiële momenten in hun bestaan bij vraagstukken die er voor hen toe 
doen. Zie www.florent.nl voor nadere informatie. 
 
Over Pieter van Uchelen 
 
Pieter was ruim 20 jaar als advocaat verbonden aan (rechtsvoorgangers van) Simmons & 
Simmons. Bij dat kantoor vervulde hij verschillende managementfuncties, waaronder country 
head en national practice group head Corporate & Commercial. Enkele quotes uit 
Chambers Global en Chambers Europe over Pieter zijn “very pragmatic and always 
available”, “a true boardroom adviser – helps to cover the grey areas and tells us what 
directions we can go in” en “he combines technical and legal skills with many years of 
experience and knowledge of transactions”. 
Recent adviseerde hij o.a. Aegon bij de overname van Robidus, Vendis Capital bij de 
verkoop van Eyes & More en Arcus Infrastructure bij de overname van E-Fiber. 
 
  

 

 +31 (0)20 30 35 900 | info@florent.nl | www.florent.nl | Gustav Mahlerlaan 1236, 1081 LA Amsterdam 


