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RIV EN EFTERMIDDAG UD AF KALENDEREN 

OG FÅ SVAR PÅ ALLE VIGTIGE SPØRGSMÅL 

VED SALG ELLER KØB AF VIRKSOMHED

Vi inviterer ejerledere og beslutningstagere til seminar om formidling af virksomheder. 

Seminaret giver deltagerne et grundigt indblik i alle aspekter ved gennemførsel af en salgs- 

eller købsproces, herunder værdiansættelse, jura, økonomi, finansiering og procesforløb.

Onsdag, den 20. juni 2018, kl. 15.00-18.00 hos Beierholm Aarhus, Tangen 9, 8200 Aarhus N

• Kl. 15.00: Indtjekning

• Kl. 15.30: Velkomst og præsentation
 v/ Tage Andersen, Statsautoriseret Revisor, Beierholm

• Kl. 15.35: Den succesfulde proces med det perfekte ejerskifte dream-team

 v/ Thomas Egedgaard, Virksomhedsmægler, Virksomhedsbørsen as

   Virksomhedens værdi afgøres af de ”vigtige” faktorer

   • Grundlag, historik og forudsætninger

   • Organisation, struktur og kompetencer

   • Produkter, serviceydelser og proces

   • Marked, partnere og udviklingspotentiale

   Ejerskifte dream-team
   • Det er afgørende, at involvere de rette eksperter i ejerskifteprocessen

• Kl. 16.00: Den juridiske forberedelse ved køb eller salg af virksomhed

 v/ Torben Korsager, Advokat (H), Interlex Advokater

   Juridiske forberedelser 
   • Sælgers forberedelser 
   • Købers forberedelser 
   • Kontraktlige forhold og gennemsigtighed

   • Svarer virkeligheden til det registrerede

   Juridiske elementer ved gennemførelse af salget

   • Processen
   • Drøftelser mellem køber og sælger

• Kl. 16.25: Pause 

• Kl. 16.40: Hvordan er skatteforholdene og hvordan betales min virksomhed 

 v/ Casper Jensby, Statsautoriseret Revisor, Beierholm

   Rådgivning og klargøring af virksomheden inden salg 

   • Økonomisk gennemsigtighed for køber 

   • optimering af virksomhedens aktiver 

   Selskabsform og skattemæssige forhold 

   • Valg af selskabsform/selskabsstruktur – Hvordan ejer du virksomheden i dag 

   • Skatteoptimering, herunder tilrettelæggelse af hensigtsmæssig ejer struktur

   Betaling af virksomheden (muligheder og overvejelser) 

•	 Kl.	17.05:	Pengeinstituttet	som	sparrings-	og	finansieringspartner

  v/ Susanne Højholdt, Senior Relationship Manager, Nordea

  v/ Nis Kyvsgaard, Senior Relationship Manager, Nordea

   Forventninger til sælger / køber

   • Forberedelse og plan 
   • Personerne bag (økonomiske oplysninger) 

   Finansiering
   • Hvad skal finansieres (Sælger / Køber)

   • Finansieringsformer samt finansiering af handelen

   Efter salget 
   • Finansiel rådgivning - Pension og investering 

• Kl. 17.30: Spørgsmål, afslutning, let traktement og networking

Seminaret er gratis. Tilmelding på www.virksomhedsborsen.dk senest den 13. juni 2018.


