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Over Thijs Hekman
Thijs Hekman is Partner bij AKD. Hij is gespecialiseerd in financieringen,
zekerheden en insolventierecht en procedeert veelvuldig rondom deze en andere
ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij richt zich daarbij specifiek op kwesties
waarbij financiële instellingen zijn betrokken.
Regelmatig wordt Thijs aangesteld tot curator in faillissementen en is hij als
assistent-curator betrokken (geweest) bij de afwikkeling van spraakmakende
faillissementen zoals Royal Imtech N.V. Daarnaast adviseert Thijs over de aanen verkopen van non-performing-loanportfolio’s en de mogelijke juridische
procedures die daaruit voortvloeien.
Cliënten van Thijs zijn onder andere financiële instellingen zoals banken en
leasemaatschappijen, private-equityfondsen en grotere ondernemingen. Zijn
cliënten waarderen zijn pragmatische aanpak gecombineerd met parate
juridische kennis. Deze combinatie komt goed van pas in vijf-voor-twaalfsituaties
en ingewikkelde juridische procedures.
Vanuit zijn kennis en ervaring kan Thijs ook goed adviseren over voorgenomen
herstructureringen. Dit komt doordat hij optreedt als curator én banken en
andere stakeholders adviseert. Vanuit deze ervaring met beide kanten van het
spectrum kan hij herstructureringen solide inrichten. Dit doet hij zo dat de
maatregelen bij een daaropvolgende mogelijke deconfiture ook aan een dan aan
te stellen curator te verantwoorden zijn.
Thijs is bijna twee jaar inhouse adviseur geweest van een grote
kredietinformatieleverancier in Amsterdam. Hier heeft hij veel ervaring
opgedaan met het vertalen van juridisch advies naar een bedrijfsmatige
werkelijkheid. Een advies dat rekening houdt met commerciële belangen.
Met enige regelmaat publiceert Thijs artikelen of annotaties over uiteenlopende
onderwerpen met een ondernemingsrechtelijke inslag. Hij is lid van Insolad en
Insol en heeft met goed gevolg diverse specialisatieopleidingen afgerond.
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Opleidingen
Erasmus Academie: Post-doc, Legal Studies,
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Financiële Economie voor
Insolventierechtadvocaten
Grotius: Specialisatieopleiding Insolventierecht
Rijksuniversiteit Groningen - Bachelor
Nederlands Recht, Master Privaatrecht, Master
Strafrecht

