
Har du sikret din virksomheds fremtid ved at overveje, hvem der skal drive den videre 
efter dig? Ved du, hvor du finder en ny køber?  Og hvad du gør, fra virksomheden er 
solgt, til du slipper den helt? 

Der melder sig naturligt en lang række spørgsmål, når 
man skal i gang med at tænke over sin virksomheds 
fremtid. Det er derfor vigtigt, at man begynder pro-
cessen i god tid og får lagt en plan - også selvom der 
er flere år til ejerskiftet. Ellers kan det hurtigt koste på 
bundlinjen.

Næstved Erhverv holder i samarbejde med Erh-
vervshus Sjælland og rådgivere fra konsulenthuset 
CNSLT en gratis workshop for ejerledere. Her har du 
mulighed for at få konkrete værktøjer til, hvordan du 
blandt andet finder en ny ejer, hvad der er en attraktiv 
køber, og hvad prisen for din virksomhed skal være.

Du får således ny viden og inspiration fra erfarne 
rådgivere og andre ejerledere – alt sammen i et for-
troligt rum.  Efter workshoppen har du mulighed for at 
booke fire timers gratis rådgivning hos konsulenterne 
fra CNSLT. 

*Man kan sagtens springe over og del- 
tage i fase 2 eller få tilskud til køb af 
rivatrådgiv ningen, selv hvis man ikke  
har deltaget i fase 1. 

  HVORNÅR OG HVOR:
 Torsdag 12. maj 2022, kl. 08.00-10.45.
 Adresse: VUC Storstrøm Næstved - 
 Teater gade 23, 4700 Næsteved - lokale 206 

  HVEM KAN DELTAGE? 
  - Virksomheden skal være ejerledet
 - Ejerskiftet skal være nu til 10 år frem
 - Der skal være 3-50 ansatte (årsværk)
 - Virksomheden skal være minimum 3 år.

  PRIS
 Workshoppen er gratis inkl. forplejning. 
 

  TILMELDING: 
 Der er et begrænset antal pladser på work-  
 shoppen. Tilmeldingen er bindende og er  
 ’først til mølle’.

Vær sikker på, at du kan sælge din virksomhed  
– den dag du gerne vil sælge den
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KONTAKT OS
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   08:00 - 08:10: ANKOMST OG MORGENMAD 
 

  08:10 - 08:20: PRÆSENTATION AF CNSLT OG KONSULENTERNE BAG
  08:20 - 09:15: FORBEREDELSE: 

   •  VÆRDIOPTIMERING INDEN SALGET
   •  STRUKTURELLE OG MENTALE OVERVEJELSER
   •  EJERSKIFTEMODELLER
   •  EKSEMPLER PÅ DET GODE EJERSKIFTE

  09:15 - 09:25: KORT PAUSE
  09:25 - 10:15:  DE GODE RÅD 

   •  FINDE EN ATTRAKTIV KØBER
   •  OVERDRAGELSE AF VIRKSOMHED TIL FAMILIE OG/ELLER MEDARBEJDERE
   •  PRISÆTNING AF  DIN VIRKSOMHED
   •  PLANLÆGNING AF DIN EJERSKIFTEPROCES. 

 10:15-10:45: AFRUNDING OG TAK FOR I DAG. MULIGHED FOR AT BOOKE 4 TIMERS GRATIS 
RÅDGIVNING MED KONSULENTERNE FRA CNSLT (KUN FOR WORKSHOPPENS DELTAGERE)

PROGRAM FOR WORKSHOP I PLENUM 

DINE UNDERVISERE
Workshoppen faciliteres af ovenstående rådgivere fra CNSLT. 
Hvis du har behov for mere rådgivning, kan du derefter benytte dig af Erhvervshus 
Sjællands tilbud og deltage i et skræddersyet forløb gennem indsatsen smv PRO 
Her kan du få 50% medfinansiering til rådgivning.

Torsdag 12. maj kl. 08.00-10.45, VUC Storstrøm Næstved - Teatergade 

23, 4700 Næstved – lokale 206

Tilmeld dig hos Næstved Erhverv: 

https://www.naestvederhverv.dk/ar-

rangementer/ejerskifte/

DATOER & STED TILMELDING

Workshoppen gennemføres i henhold til de 
gældende retningslinjer for afholdelse af  
konferencer anvist af Sundhedsstyrelsen for  
at begrænse smitten af Covid-19. 

Workshoppen er arrangeret med økonomisk 
støtte fra EU’s Regionalfond og Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse.
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