
 

                                                                                                           
 

David van Kessel naar Florent 
  

 
David van Kessel versterkt per 1 december 2019 als senior medewerker het M&A team van 
Florent.  
 
David heeft ruim 10 jaar ervaring in de behandeling van M&A en private equity transacties, 
herstructureringen en governance vraagstukken. Hij treedt op voor nationale en 
internationale corporates en private equity fondsen. Daarnaast heeft hij de nodige 
transacties in de zorg begeleid. 
 
David zegt over zijn overstap: 
 
“Florent focust op M&A, banking & finance, litigation en insolvency en dat spreekt mij zeer 
aan. Ik zie ernaar uit om deel uit te maken van het groeiende M&A team van Florent, dat 
zeer interessant werk doet en betrokken is in aansprekende transacties.” 
 
Florents co-managing partner Pieter van den Brink zegt over Davids overstap: 
 
“Met Davids komst breiden wij ons M&A team verder uit. Na de benoeming van Pieter van 
Uchelen in oktober 2019 is de komst van David een belangrijke aanvulling op ons team. Met 
een dergelijk sterk team vergroten we onze aanwezigheid in de markt nog verder en 
positioneren we ons 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 David van Kessel 
 
David van Kessel was ruim 12 jaar als advocaat verbonden aan Simmons & Simmons. Recent 
adviseerde hij o.a. de familie Vroegop betreffende de verkoop van Vroegop Windig en De 
Kweker aan Sligro, Lyreco bij haar acquisitie van Intersafe en Elacin, Ramphastos Investments 
ten aanzien van verscheidene investeringen. Voor zijn pro bono werk werd hij onlangs 
genomineerd door de Thomson Reuters foundation voor "TrustLaw Lawyer of the Year 2019".
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