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Curriculum vitae

Marnix Jeroen van Ginneken werd op 13 maart 1973 geboren te Yonkers, New
York. In 1991 behaalde hij zijn VWO-diploma aan het Maerlant Lyceum in Den
Haag. Aansluitend studeerde hij rechten aan de Universiteit Utrecht en aan
Wayne State University in Detroit. Na zijn studie was hij als advocaat werk-
zaam bij Mannaerts & Appels (voorheen Janse Gerritse Mannaerts). Van 2000
tot 2006 werkte hij bij de afdeling Corporate Legal Affairs van Akzo Nobel.
Sinds 2007 is hij werkzaam op de juridische afdeling van Philips, waar hij thans
als General Counsel Corporate & Senior Vice President leiding geeft aan het
Corporate Legal Department.

Marnix is lid van de redactie van Sdu Commentaar Ondernemingsrecht en
vaste medewerker van het tijdschrift Ondernemingsrecht en het Tijdschrift voor
Jaarrekeningenrecht. Van 2001 tot 2007 was hij redacteur van De BV in de
praktijk. Verder is hij vice-voorzitter van het Nederlands Genootschap van
Bedrijfsjuristen (NGB) en bestuurslid van de Stichting Grotius Academie, de
Vereniging Jaarrekeningenrecht, de Stichting Communicatiekanaal Aandeel-
houders en de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB). In 2002
maakte hij als secretaris deel uit van de door de Minister van Justitie ingestelde
internationale Expert Group on Cross-Border Voting, die de Minister en de
Europese Commissie adviseerde over de problematiek rondom grensoverschrij-
dend stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Sinds 2008 geeft Marnix als
gastdocent het mastervak Corporate Governance aan de Faculteit Rechtsge-
leerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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