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NautaDutilh benoemt vijf associate partners

Amsterdam, 6 oktober 2008  In vervolg op eerdere benoemingen van drie nieuwe partners heeft NautaDutilh
vijf associate partners benoemd:

Jacqueline van Essen (32)  Corporate & Commercial  Amsterdam is gespecialiseerd in privacy wet- en
regelgeving, opstellen van en onderhandelen over contracten (zoals algemene voorwaarden en agentuur- en
distributieovereenkomsten) en litigation. Jacqueline publiceert en doceert regelmatig op het gebied van
privacyrecht. Zij is afgestudeerd in technische bedrijfskunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven en
Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg en werkt sinds 2001 bij NautaDutilh.

Tycho de Graaf (34)  IP/ICT  Amsterdam  is een specialist in het contractenrecht, waaronder contracten die
te maken hebben met ICT en e-commerce. Hij is werkzaam bij NautaDutilh sinds 1997. In 2006 promoveerde
hij aan de Universiteit Leiden op Exoneraties in (ICT-) contracten tussen professionele partijen. Hij is ook
universitair docent aan de Universiteit Leiden.

Frank van der Leeuw (41)  Banking & Finance  Amsterdam  is gespecialiseerd in de financiële
procespraktijk waar hij financiële instellingen in procedures op het gebied van aansprakelijkheidskwesties,
effectentransacties en effectendienstverlening vertegenwoordigt. Frank begon in 1998 in de transactiepraktijk
van NautaDutilh. Voordat hij in 1998 afstudeerde in Nederlands recht studeerde hij af in de Franse taal- en
letterkunde en in de Algemene Taalwetenschap waarin hij in 1997 promoveerde.

Jacques Meunier (37)  Corporate & Finance  Brussel  richt zich op vennootschapsrecht, privaat en publiek
M&A, private equity, en capital markets. Jacques studeerde in 1994 af aan de Université Catholique de
Louvain (UCL). Daarna verkreeg hij een postdoctoraal diploma in het internationaal publiekrecht van de
Universiteit Leiden (1995) en deed hij een LL.M in het internationaal bedrijfsrecht aan het Kings College in
Londen. Voor hij in 1999 in dienst bij NautaDutilh trad, werkte Jacques bij een ander internationaal kantoor.
Jacques spreekt en publiceert regelmatig over onderwerpen binnen het vennootschapsrecht en financieel
recht.

Marian Scheele (42)  Banking & Finance  Amsterdam  is gespecialiseerd in het bank- en effectenrecht en
werkt met name voor beleggingsfondsen, beleggingsondernemingen, banken en pensioenfondsen. Als hoofd
van het Sectorteam Beleggingsfondsen adviseert en begeleidt zij cliënten in de zeer diverse fondsenpraktijk
van NautaDutilh. Zij doceert en geeft regelmatig presentaties over de wet- en regelgeving op het gebied van
beleggingsfondsen. Marian studeerde in 1992 af aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds dat jaar in
dienst bij NautaDutilh.
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NautaDutilh is één van de grootste onafhankelijke advocatenkantoren in de Benelux met 400 advocaten,
notarissen en belastingadviseurs. Het kantoor heeft vestigingen in Amsterdam, Brussel, Londen, Luxemburg,
New York en Rotterdam en werkt op niet-exclusieve basis samen met toonaangevende kantoren wereldwijd.
NautaDutilh biedt juridische dienstverlening op het hoogste niveau en adviseert een grote verscheidenheid aan
opdrachtgevers bij complexe transacties en juridische vraagstukken. NautaDutilh wordt aanbevolen door de
belangrijkste internationale juridische publicaties The European Legal 500 en Chambers' Global directory.
www.nautadutilh.com

Contact voor Media:

Margaret van Kempen
m.vankempen@kempenpr.nl
070  346 3760 en 0653 805 856

