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Ejerskifte - kom godt i gang

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og
Kommunikationscenter

Hvordan kommer man som virksomhedsejer i gang med at overdrage og
sælge mange års hårdt slid? Ringsted Erhverv og Væksthus Sjælland
inviterer virksomhedsejere til informationsmøde om ejerskifte, hvor du får
inspiration til, hvordan du succesfuldt kan give stafetten videre, mens din
virksomhed er i god form.
Det kan være svært at give sin virksomhed videre og derfor er det en god ide at
starte i god tid. Kom og få inspiration til, hvordan du bedst kan tage fat på
ejerskiftet i din virksomhed og få overblik over de forhold, du skal have fokus på.
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På informationsmødet kan du møde statsautoriseret revisor Kurt Bülow fra
ECOVIS, som giver gode råd og eksempler på, hvad du bør overveje i en
ejerskiftesituation. F.eks. ejerskiftemodeller, værdiansættelse og skat.
Du får også mulighed for at møde konsulent Karsten Andersen fra Væksthus
Sjælland, som har mange års erfaring med at vejlede virksomhedsejere om,
hvordan de kommer bedst muligt videre med f.eks. god planlægning, ejerafklaring
og at finde en køber.
Under mødet får du en vifte af viden og gode råd om ejerskifte, mulighed for at få
faglig sparring samt mulighed for at netværke med andre virksomhedsejere. Der
bliver god mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding
Informationsmødet finder sted den 12. marts 2015 kl. 15.30-17.00 på Den
Kreative Matrikel, Garnisonen 38, 4100 Ringsted, lokale Generalen 1. sal.
Tilmelding på www.ringsted.nemtilmeld.dk senest den 8. marts 2015.

Hvis du vil høre mere om arrangementet, eller har lyst til at høre mere om, hvad
Ringsted Erhverv kan gøre for dig, så kan du rette henvendelse til: Lisbeth Eichen,
Erhvervskonsulent i Ringsted Kommune,
tlf.: 40 64 73 40, E-mail: lei@ringsted.dk
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Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Lisbeth Eichen, Erhvervskonsulent i Ringsted Kommune,
tlf.: 40 64 73 40, E-mail: lei@ringsted.dk

Kurt Bülow
Statsut. Revisor
ECOVIS

Karsten Andersen
Konsulent,
Væksthus Sjælland
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