INBJUDAN

Att sälja eller köpa ett företag
Två värdefulla timmar för dig som vill sälja ditt företag
eller funderar på att köpa ett!

23 mars 2011 16:00-18:00
Sundsvall Business Region, Sjögatan 13, Sundsvall

Att sälja sitt företag är oftast förknippat med ett antal frågor. Hur gör jag för att gå från tanke till handling,
vad behöver jag tänka på? Hur mycket är företaget är värt och vad ingår i köpet?
Sundsvall Business Region och Handelskammaren Mittsverige bjuder in till ett seminarium där du träffar
Rolf Westerlund och Fredrik Paulsson från GRW Produkter som har färska erfarenheter av ett ägarskifte.
På plats finns även Lars-Erik Liljeström och Lars Skoglund, KPMG, som belyser skatteeffekter och juristen
Björn Meyer med fokus på avtalsfrågor. Under samtliga programpunkter ges utrymme för att ställa frågor!
Anmäl dig senast den 18 mars via e-post: info@sundsvallbusinessregion.se, eller på telefon 060-61 51 50,
Sundsvall Business Region.

16:00		

Program

Projekt Ägarskiften i företag i Västernorrlands län

		
		

Knut Nordin - Handelskammaren Mittsverige berättar om ett pågående flerårigt
projekt som skall underlätta processen vid ägarförändringar och bidra till regional
tillväxt baserad på lokal produktion.

16:15

Skatter och avtalsfrågor

		
		

Ska du sälja eller överlåta ditt företag har skattefrågor och avtal en stor betydelse.
Skattespecialist Lars-Erik Liljeström och Lars Skoglund från KPMG, går igenom de
viktigaste grunderna inför en försäljning eller ett köp.

		
		

Juristen Björn Meyer berättar om hur du kan förbereda dig i fråga om avtal och 			
värderingsprinciper. 		

17:00		

Fika

		

Vi bjuder på kaffe/te med smörgås.

17:15

Ett ägarskifte från två perspektiv

		
		
		

Rolf och Göran Westerlund sålde sitt företag GRW Produkter till Fredrik Paulsson.
Möt säljaren och köparen som här delar med sig av sina erfarenheter och samtidigt ger dig
möjlighet att ställa frågor utifrån ditt eget perspektiv.

18:00		

Avslut

		
		

Välkommen!

