C4 Videncenter og Advodan afholder sammen med Match-Online A/S:

Ejerskiftedagen 2018 - Nordsjælland
Et ejerskifte er komplekst, både teknisk og ledelsesmæssigt – på
EJERSKIFTDAGEN får du indsigt i konkrete og aktuelle cases, hvor
virksomhedsejere præsenterer deres oplevelse med ejerskifte. Kom i kontakt
med C4 Videncenter og eller del erfaringer med andre virksomhedsejere.
•
•
•
•

Står du med overvejelser om din virksomheds fremtid?
Overvejer du, hvor meget din virksomhed er værd?
Overvejer du om værdien kan stige endnu mere, inden du evt. sælger
Ønsker du at blive mere forberedt på hvad du kan møde i ejerskifteprocessen?

Bliv klogere på hvordan andre virksomhedsejere har fået hjælp til ejerskifteprocessen i forhold til salgsmodning, købersøgning og hør mere om hvordan
man finder pris som både sælgeren og køberen kan acceptere. Hør mere om
hvordan du kan opnå bedre pris på virksomheden samt hvilke ting man skal
være opmærksom på før, under og efter et virksomhedssalg. Vores erfarne panel
deler ud af deres erfaringer.

Tid
Onsdag den 19. september
2018 kl. 14:45 – 17:30

Sted
C4 Videncenter,
Krakasvej 17, Hillerød

Pris
Deltagelse er gratis, dog
pålægges der et no-show-fee
på 500,- kr. ex moms

Tilmelding
Via www.ejerskiftedagen.dk
eller js@c4.dk -senest den
14. september 2018

Program
Kl. 14.45

Ankomst og registrering

Kl. 15.00

Velkomst og opdatering på ejerskifteudviklingen i Danmark
v/ Erik Helmer Pedersen, C4 Videncenter

Kl. 15.10

Præsentation af ejerskiftecase(s)
v/ Sigurd Bjarnason Kongsgaard, Metacoat A/S

Kl. 15.40

Vækstfonden Finansiering
v/ Jonas Kristiansen, Vækstfonden

Kl. 16.00

Pause og netværk

Kl. 16.10

Hvordan værdisætter man en virksomhed?
v/ Martin Aasted Andersen, Match-Online A/S

Kl. 16.25

Ejerlederne får lov at værdisætte
v/ Martin Aasted Andersen, Match-Online A/S

Kl. 16.35

Optimer/øg værdien i din virksomhed
v/ Thomas Vang Christensen, Advodan

Kl. 17.00

Afrunding og lodtrækning af to vindere.
Præmierne er en vurdering fra Match-Online A/S til en værdi af
kr. 7.500 samt et Jura-tjek fra Advodan til en værdi af kr. 7.500.

Er du ejerleder med ønske om
at vide mere omkring køb og
salg af en/din virksomhed?
Så er du meget velkommen
på eventet.
Rådgivere henvises til
rådgivereventet, som er
målrettet rådgivere. Du kan
se mere på ejerskiftedagen.dk

