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Met het juiste financiële inzicht, houdt u controle en neemt
u de juiste beslissingen.
In een wereldwijde crisis met meer vragen dan antwoorden is het zaak om je cashflow management op
orde te hebben. Dit bereik je door verbeterde financiële controle en inzichten.
IMAP Netherlands heeft jarenlange ervaring en expertise op het gebied van financieringen,
herstructureringen en M&A. Wij kunnen u met deze kennis ondersteunen om zo beter inzicht te krijgen,
zodat u handelt op basis van de juiste informatie.

HOE WIJ U KUNNEN ONDERSTEUNEN:
Data gedreven financiële analyses
inzake de huidige financiële positie

Optimaal cash management en
cash flow planning

Werkkapitaalbeheer en
dynamische cash flow controle

Tijd kopen voor management om
onderbouwde beslissingen te nemen

Financiële prognoses d.m.v.
scenario’s en margebeheer

Diepgaande rapportages en liquiditeitsprognoses voor de komende maanden

Kennis en ondersteuning voor uw
financiële afdeling

Communicatie met stakeholders zoals
aandeelhouders, banken, leveranciers
en kredietverzekeraars

Wilt u ook snel een gedegen inzicht in uw huidige financiële situatie of heeft u andere vragen?
Wij zijn er voor u, om naar u te luisteren en met u om samen te zoeken naar de antwoorden op al
uw vragen.
NEEM GERUST CONTACT OP MET ONS TEAM VAN SPECIALISTEN:

Axel Fuhri Snethlage
Partner
IMAP Netherlands
afuhri@imap.nl
+31 (0)6 5439 3308

Cees van Vliet
Director
IMAP Netherlands
cvanvliet@imap.nl
+31 (0)6 1589 6182

Remco van Gulijk
Senior Consultant
IMAP Netherlands
rvangulijk@imap.nl
+31 (0)6 8169 5760

Voor meer informatie neemt u een kijkje op: www.imap.nl

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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With the right financial insights, you keep control and
take the right decisions.
In a global crisis with more questions than answers, thorough cash flow management is key. This can be
achieved through enhanced financial control and insights.
IMAP Netherlands offers years of experience and expertise in the field of financing, restructuring and M&A.
We can support you with our knowledge in order to gain a better insight, ensuring you are acting on the
correct information.

WHAT WE CAN DO TO SUPPORT YOU:
Data driven financial analysis on
the current financial position

Optimal cash management and
cash flow planning

Working capital management and
dynamic cash flow monitoring

Buy time for upper management to
make substantiated decisions

Financials projections with
scenarios analysis and performance
control

In-depth reporting and liquidity forecast
for the coming months

Knowledge and support for your
financial department

Communication with stakeholders
such as shareholders, banks, suppliers,
credit insurers and raters

Need immediate thorough insight into your current financial situation?
We are here with you to listen and deal with any questions you may have.
FEEL FREE TO CONTACT OUR TEAM OF SPECIALISTS:
Axel Fuhri Snethlage
Partner
IMAP Netherlands
afuhri@imap.nl
+31 (0)6 5439 3308

Cees van Vliet
Director
IMAP Netherlands
cvanvliet@imap.nl
+31 (0)6 1589 6182

Remco van Gulijk
Senior Consultant
IMAP Netherlands
rvangulijk@imap.nl
+31 (0)6 8169 5760

For more information visit: www.imap.nl

We are IMAP Netherlands, a corporate finance consultancy firm with a wealth of experience in financing, restructuring,
buying and selling companies. We’ve got the best of both worlds: we’re down-to-earth Dutch and part of a strong
international partnership. We’re especially strong in the mid-market. It roughly encompasses transactions from 5 to 250
million euros in all sectors. IMAP Netherlands is among the top M&A advisory firms in the Netherlands. Founded in 2005,
IMAP Netherlands has completed more than 250 (inter)national transactions.
We have 2 offices in the Netherlands: Amsterdam and Rotterdam.

