PRESSEMEDDELELSE 11. DECEMBER 2015
Ejerlederne og Beierholm indgår samarbejde:

Ejerlederne og Beierholm i fælles front for at skabe værdi for ejerledere
Erhvervsorganisationen Ejerelederne og revisions- og rådgivningsvirksomheden Beierholm har indgået en
samarbejdsaftale, der blandt andet omfatter fælles arrangementer, kåringer, rådgivning og medlemskaber.
Baggrunden er et fælles fokus på samme målgruppe: de ejerledede mindre virksomheder, der udgør kernen
i dansk erhvervsliv.
”Rigtig mange siger, at de vil små og mellemstore virksomheder det bedste. Nogle har det hele i munden.
Andre gør en forskel. Det er vores opfattelse, at Beierholm brænder for netop de virksomheder og ledere,
vi repræsenterer. De kender dem indgående og engagerer sig i deres udvikling. Parallelt med det politiske
arbejde bidrager vi som erhvervsorganisation med netværk for ejerledere og med kompetent viden og
rådgivning. Vi ser derfor frem til at afholde arrangementer med Beierholm og sammen skabe lokale
initiativer, der er det bærende element i at brede vores medlemstilbud ud,” siger formanden for
Ejerlederne, Oluf Hjortlund.
De ejerledede virksomheder udgør mere end trefjerdedel af Danmarks private virksomheder. Det er her al
erhvervsudvikling begynder, og det er her, der er det langt største potentiale for samfundsøkonomisk
vækst.
”Ejerlederne varetager de små og mellemstore virksomheders interesser både politisk og praktisk. Det er
vores kunder. Og vi vil gerne have, at kunderne mener, at Beierholm er en professionel sparringspartner,
der forstår at sætte sig ind i deres virksomhed. Vores revisorer og rådgivere er typisk forankret i den lokale
region, hvor kunden driver virksomhed. Mens Ejerlederne har fokus på politik og netværk, har vi
specialiseret ekspertise inden for bl.a. revision, regnskab, skat, moms og afgifter, ledelse, IT, HR og
internationale forhold. Sammen mener jeg, vi kan bidrage til værdiskabelse og sikkerhed for de mange
virksomheder,” siger Kenneth Jensen, adm. direktør og partner i Beierholm.
Intentionen er at arrangere både større regionale møder og lokale aktiviteter for mindre grupper, som fx
erfaringsudveksling og sparring. Med faglig kompetence vil Beierholm deltage i arbejdet med
Erhvervspolitisk Ejerlederforum og en kåring af/hyldest til ejerledere.
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