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Persbericht 
 

 

HVK Stevens benoemt een nieuwe partner op de Tax praktijk 

 

Peter Josten heeft zich bij HVK Stevens gevoegd als nieuwe partner in de Tax praktijk. Peter gaat een bijdrage 

leveren aan het uitbouwen van de dealpraktijk in Corporate Finance, M&A, Tax en Legal met daarin een focus 

op het uitbouwen van het HVK Stevens kantoor in Rotterdam. 

 
Achtergrond Peter 

Begin 2000 startte Peter zijn professionele carrière in de internationale belastingadvies praktijk van PwC 

Rotterdam. In 2004 is Peter zich volledig gaan richten op de Private Equity en M&A markt. Hij is werkzaam 

geweest in Private Equity en M&A teams van PwC in Rotterdam en London en vanaf 2012 als partner Private 

Equity en Fund Structuring bij PwC en Houthoff. Peter is gespecialiseerd in de (internationale) advisering op 

de gebieden van fund structuring, (vendor) due diligence, acquistie- en verkoopstructurering, 

herfinancieringen, management participaties en corporate finance.  

 

Peter Josten over zijn benoeming tot partner bij HVK Stevens: "Ik heb er veel zin in om mijn bijdrage te leveren 

aan het uitbouwen van de dealpraktijk van HVK Stevens, die van het kantoor te Rotterdam in het bijzonder." 

 
Over HVK Stevens 

HVK Stevens, opgericht in 2011, biedt full-service juridisch-notarieel en fiscaal advies, gespecialiseerd in het 

adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, goede doelen, families en familiebedrijven. 

De specialisten van HVK Stevens werken samen in multidisciplinaire teams, waardoor onze professionals in 

staat zijn om vraagstukken over onder andere structurering van vermogen, fusies en overnames, governance, 

schenkingen en ANBI's te kunnen vertalen naar heldere oplossingen waar onze cliënten direct mee aan de 

slag kunnen gaan. Ons medewerkersbestand bestaat uit 11 partners en 55 consultants en stafmedewerkers en 

met kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Luxemburg zijn we goed vertegenwoordigd in de Benelux. HVK 

Stevens bedient nationale en internationale cliënten op projecten die variëren in grootte en complexiteit, van 

advies aan lokale familiebedrijven tot aan listed multinational companies. 
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Noot voor de redactie 

Voor meer informatie neemt u contact met Marisa de Wolff, marketing. Contactgegevens +31 (0)20 210 55 22 

m.dewolff@hvkstevens.com. HVK Stevens, Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, +31 (0)20 763 09 00 

www.hvkstevens.com  
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