
 

                                                                                                           
 

Jean-Pierre van Leeuwe vanaf 1 mei verbonden aan Florent 
 
 

 

 

M&A advocaat Jean-Pierre van Leeuwe is vanaf 1 mei werkzaam bij Florent. Met zijn ruime 

ervaring op het gebied van M&A, private equity en corporate governance versterkt hij het 

groeiende Florent M&A team, dat geleid wordt door partners Pieter van den Brink, Matthijs 

Brons en Pieter van Uchelen.  

 

Jean-Pierre over zijn overstap van Simmons & Simmons naar Florent: 

 

“Ik zie er erg naar uit aan de slag te gaan bij Florent. Het is een kantoor in beweging met 

een solide basis in insolvency, finance, litigation en M&A. Een goede praktijkmix en dus 

voor mij een uitstekend platform.” 

 

Co-managing partner Pieter van den Brink zegt: 

 

“Met de komst van een door de wol geverfde M&A lawyer als Jean-Pierre geven we 

verder invulling aan onze ambitie om als corporate boutique een nog sterkere positie in te 

nemen in de nationale en internationale markt voor overnames en private equity. Jean-

Pierre brengt een schat aan ervaring mee waar onze cliënten veel baat van zullen 

hebben.” 

 

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 Jean-Pierre van Leeuwe 

 

Jean-Pierre was meer dan 35 jaar werkzaam bij (rechtsvoorgangers van) Simmons & 

Simmons in Rotterdam en Amsterdam. Hij wordt aanbevolen door onder andere Chambers 

en Legal500. Jean-Pierre wordt door cliënten gewaardeerd om zijn “strong negotiation 

skills”. Zijn kennis op het gebied van corporate governance vraagstukken heeft hij mede 

ontwikkeld door commissariaten en advisory board functies te vervullen bij onder andere 

Vanderlande Industries en Rijk Zwaan. Daarnaast heeft hij ervaring als bestuurder van 

(familie)stichtingen en is hij toezichthouder bij een onderneming actief op het gebied van 

jeugdzorg. 
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