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Met het juiste financiële inzicht, houdt u controle en neemt u de
juiste beslissingen. 

IMAP is wereldwijd één van de meest ervaren M&A-adviesbureaus voor MKB bedrijven. Met het 
toegewijde Special Situations Team en een uitstekend track record is IMAP een toonaangevende 
specialist in distressed M&A en situaties waar de continuïteit van uw onderneming in het geding is. 

Wij adviseren zowel getroffen bedrijven en hun aandeelhouders, als bewindvoerders en curatoren 
met als doel behoud van waarde / minimaliseren van waardeverlies en het realiseren van het 
voortbestaan van de onderneming.
We werken een optimale transactie uit en dragen zorg voor alle noodzakelijke stappen, daarbij 
zoveel mogelijk rekening houdend met de belangen van alle stakeholders. Door de intensieve, 
grensoverschrijdende samenwerking van de wereldwijde IMAP-sectorteams hebben we binnen 
48-72 uur toegang tot (inter)nationale investeerders. 
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Werkzaamheden in opdracht van 
bedrijven, aandeelhouders, interim 
managers, bewindvoerders en curatoren 
en afdelingen bijzonder beheer
Advies bij: noodzakelijke
herstructuring, crisis, carve-outs, 
under performance, liquiditeitstekort, 
insolventies

Continuïteit – waarborgen voortbestaan 
van bedrijf door aan te sluiten bij 
strategische partner of aantrekken 
investeerder

Wereldwijde toegang tot 
investeerders via IMAP-sectorteams 
zoals Industrials, Automotive, Food en 
Consumer Goods & Retail

Ervaring met meer dan 250 M&A-
transacties in Nederland en een 
wereldwijde denktank voor 
herstructurering

Snelle actie en controle over het 
proces is essentieel om tijdig 
maatregelen te kunnen nemen. 
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Snelheid, waardemaximalisatie, ondernemingszekerheid

Wanneer de continuïteit van een onderneming in het geding is, zijn snelheid, waardemaximalisatie
en ondernemingszekerheid van groot belang. Of het nu gaat om een complexe herstructurering,  
gedwongen verkoop of doorstart; bijzondere situaties vragen om overzicht en controle. 



Wij zijn IMAP Netherlands, een corporate finance adviesbureau met veel ervaring op het gebied van financieren, 
herstructureren en aan- en verkopen van bedrijven. We zijn nuchtere Nederlanders maar óók onderdeel van een sterk 

internationaal netwerk. We zijn met name sterk in de “middenmarkt”. Grof gezegd, transacties van 5 tot 250 miljoen euro, in alle 
sectoren. IMAP Nederland behoort tot de beste M&A advieskantoren in Nederland. IMAP Nederland is opgericht in 2005 en 

heeft meer dan 250 (inter)nationale transacties succesvol afgerond. 
Wij hebben 2 kantoren in Nederland: in Amsterdam en Rotterdam.
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WILT U MEER WETEN OVER DISTRESSED M&A
NEEM GERUST CONTACT OP MET ONS TEAM VAN SPECIALISTEN:
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Snelheid, waardemaximalisatie, ondernemingszekerheid

Het Special Situations Team van IMAP heeft jarenlange expertise in fusies & overnames, financiering en
herstructurering in diverse sectoren en wordt wereldwijd ondersteund door meer dan 450 IMAP-
professionals.43 landen.
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 Complexe aandeelhoudersverhoudingen, uiteenlopende belangen of geen 
opvolging

 Noodzaak van strategische heroriëntatie als gevolg van (ingrijpende) 
marktveranderingen

 Focus op core business door verkoop of spin-off van randactiviteiten (carve-outs)
 Dalingen van omzet en resultaat of (acute) kapitaalbehoefte als gevolg van 

bijzondere omstandigheden 
 Herstructureringssituatie of gedwongen verkoop in opdracht van bank
 Verkoop van kroonjuwelen c.q. renderende activiteiten om cash te genereren
 Doorstart gezonde bedrijfsonderdelen na surseance of faillissement

Bijzondere situaties:

Aandeelhouders
crisis

Insolventie
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