
Det succesfulde ejerskifte  
Godmorgen-møde 
København    Herning      Odense     Aarhus    Aalborg 

Deltag og bliv bedre rustet til 

fremtiden… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mentale forhindringer, tag styringen  

 Det succesfulde ejerskifte, eksempler og 
erfaringer 

 Værdiansættelse 

 Finansiering 

 Skatteoptimering 
 

 

Bliv bedre forberedt til ejerskifte 
 

Tilmelding 
 

Er du interesseret i at deltage i godmorgen-mødet, kan du tilmelde dig på Dansk Erhvervs 
hjemmeside www.danskerhverv.dk under kurser og arrangementer. Mødedeltagelse er gratis 
for alle interesserede. 
Hvis du har spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte Katja Neubert Johansen på 
kjo@beierholm.dk eller 39 16 76 76.  

 

 



 

 
 

Kom til godmorgen-møde om ejerskifte og bliv bedre klædt på til 

de overvejelser og beslutninger, som går forud for ethvert ejer-

skifte. 

 

Ejerskifter kan gennemføres på mange måder og processen 

rummer derfor mange muligheder. Den rigtige strategi varierer 

fra virksomhed til virksomhed og fra person til person.  

 

På dette godmorgen-møde vil du høre eksempler på, hvad andre 

har gjort og hvad der er gået godt og mindre godt. 

 

Vi har samlet nogle af Danmarks førende eksperter og bedt dem 

om at dele deres viden. De fortæller om cases fra den virkelige 

verden og om mulighederne i det strategiske salg 

 

Vi glæder os til at se jer til en spændende formiddag. 

 

Hør om andres erfaringer,  

Få styr på muligheder og risici 

Agenda: 
 

08.00 Registrering og morgenmad 

08.30 Goddag og velkommen v. Dansk Erhverv 

08.40 Dagens indlæg  

 

Store beslutninger 

• De mentale forhindringer i ejerskifter  

• Hvordan kommer man i førersædet?  

• Det succesfulde ejerskifte. Eksempler og erfaringer  

v/Beierholm 

 

Værdiansættelse og finansiering 

• Hvad er en virksomhed værd, metoder og eksempler? 

• Finansiering – klima og muligheder pt. 

v/Sydbank 

 

Skattemæssige overvejelser 

• Optimering af den skattemæssige situation ved ejerskifte 

• Fordeling af aktiviteterne i virksomheden ved delvis ejerskifte  

• Optagelse af medejer – glidende generationsskifte 

• Afdækning af risici ved det juridiske setup.  

v/DAHL Advokatfirma 

 

10.25 Afrunding på dagens indlæg v. Dansk Erhverv 

10.30 Tak for i dag 

 AFHOLDELSESSTEDER 

 

København 7. maj kl. 8.00-10.30 | Dansk Erhverv, Børsen, 1217 København K 

Odense 21. maj kl. 8.00-10.30 Sydbank, Vestergade 33, 5000 Odense C 

Herning 22. maj kl. 8.00-10.30 DAHL Advokatfirma, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning 

Aarhus 27. maj kl. 8.00-10.30 Beierholm, Dusager 16, 8200 Aarhus N  

Aalborg 4. juni kl. 8.00-10.30 Beierholm, Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV 

Målgruppe: 
 
Arrangementet er målrettet virksomhedsejere og direktører, der vil vide mere 
om, hvordan man succesfuldt forbereder og gennemfører et ejerskifte. 
 
Arrangementet er lagt an på eksempler og praktiske erfaringer, deltagerne 
kan bruge som inspiration.  


