Alumnivereniging
VU Register Controllers
Uitnodiging borrellezing
Joost Sliepenbeek (CFO HEMA)
De Alumnivereniging VU Register Controllers nodigt u van harte uit voor een borrellezing door de heer (Joost)
Sliepenbeek op donderdagavond 1 november 2007 in de Industrieele Groote Club (www.igc.nl) in Amsterdam met
als titel:
Van public naar private equity – persoonlijke observaties
De governance en financiële rapportage van beursgenoteerde ondernemingen heeft zich de afgelopen jaren snel
ontwikkeld onder invloed van regelgeving (Tabaksblat, Sarbanes-Oxley) en meer of minder actieve aandeelhouders.
Daarnaast is het fenomeen private equity sterk gegroeid, volgens sommigen ook omdat private equity een beter
governance model zou zijn. Daar staat tegenover dat anderen pleiten voor meer toezicht op, en transparantie van,
private equity.
Vanuit zijn ervaring bij een beursgenoteerde onderneming en meer recent een door private equity gefinancierde
(secondary) buy-out kan Joost Sliepenbeek daar een aantal persoonlijke observaties over geven – zonder overigens de
pretentie om volledig te zijn of tot een oordeel te komen.
Joost Sliepenbeek is begin 2007 als Financieel Directeur gestart bij HEMA, waar hij verantwoordelijk is voor financiën,
automatisering, logistiek en de eigen bakkerijen. Vanaf 1994 tot februari 2007 was Joost werkzaam bij Koninklijke Ahold
o.a. als Senior Vice President and Chief Accounting Officer. Daarvoor is hij werkzaam geweest als investment manager
bij Gilde Investment Management en heeft hij als organisatieadviseur gewerkt bij KPMG. Hij is tevens lid van de Raad
van Toezicht van het AH Vaste Klanten Fonds (in liquidatie), het Curatorium van de post-doctorale controllersopleiding
van de Vrije Universiteit van Amsterdam en het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kleding:

Donderdag 1 november 2007
19.30 uur ontvangst; 20.00 – ca. 21.30 uur lezing met aansluitend borrel
De Industrieele Groote Club, Dam 27, Amsterdam, tel. 020-624 22 20
Jasje dasje (verplichte huisregels IGC)

Aanmelden via de website: www.VURCalumni.nl of via info@VURCalumni.nl
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Rob Lanen (06 – 110 14 963) of Bob Wouters (06 - 412 95 676).
Heeft u een mening of vragen over dit onderwerp? Zorg dan dat u aanwezig bent. Het belooft een interessante avond te
worden!
Voor deelname aan de borrellezing verwerft u 2 PE punten.
Het Bestuur:
Bob Wouters

Esther Diederen

Rianne Vedder

Ralf Strikers

Rob Lanen

De volgende alumniactiviteiten staan op het programma:
Activiteitenkalender 2007/2008
ALV, VU te Amsterdam
Borrellezing, De Industrieele Groote Club te Amsterdam
Annual Update: interactieve sessie inzake laatste ontwikkelingen
op het vakgebied van de RC, VU te Amsterdam

Datum
Maandag 10 december 2007
Donderdag 31 januari 2008
Donderdag 13 maart 2008

Initiatieven om (incidenteel) overige activiteiten te ontwikkelen, zijn van harte welkom.

Alumnivereniging VU Register Controllers is ingeschreven onder nummer 34174169 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam,
Postbank 93.21.823

