INVITATION

FINANSIERING
– HVAD SKAL DER TIL?
Mød tre virksomheder og pengene bag
Vi oplever det hele tiden. Det er svært for mindre ejerledede
virksomheder at skaffe finansiering. Samtidig er bankerne ved
at flyde over med likvider. Hvad sker der? Det forsøger vi at
finde svar på.
Mød tre virksomheder, der hver har haft deres finansielle
udfordringer. Hør om kampen, og hvordan de kom i mål.
Mød også banken, investoren og Vækstfonden og hør, hvad
der får dem med på vognen.
Hør også revisorens og erhvervsorganisationens anbefalinger.
21. juni kl. 15-18
Nordjyske Bank, Torvet 4, Nørresundby

TILMELD DIG HER

www.nordjyskebank.dk/ejerlederne

Arrangementet
gennemføres i
samarbejde mellem
Ejerlederne,
Nordjyske Bank,
Beierholm,
Vækstfonden
og Dana
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MØD DE TRE VIRKSOMHEDER
Inform
Poul Sørensen, adm. direktør
En markant person i nordjysk erhvervsliv. Tidligere direktør
i AaB. Medejer af flere virksomheder og i bestyrelsen for
endnu flere. Poul Sørensen er en, det ikke er helt tosset at
lytte til.
I niche-virksomheden Inform, der producerer inventar til
sundhedssektoren, har han været med fra ejerledet
virksomhed til opkøb og dernæst fusion med den eneste
reelle konkurrent i markedet. Ejerkredsen er vokset – og det
er forretningen også. Oplev en spændende fortælling med
finansielle og ledelsesmæssige udfordringer.
Quercus Group
Michael Rottbøll, CFO
Michael har sammen med sin bror opbygget Quercus Group,
der rådgiver i økonomisk udvikling og bl.a. skaber
vidensklostre i Kenya. Opgaverne er mange og indtjeningen
god. Forhandlinger med ministerier tager dog tid, og
udfordringen er derfor især finansiering af lønkroner frem til
betalingen kommer ind. Oplev en personligt engageret og
sjælden fortælling om udvikling af forretningsliv i Afrika.

INOPI
Claus Due, ejerleder og adm. direktør
It-virksomheden INOPI har udviklet onlineplatformen
BoardPlace, der effektiviserer bestyrelsens og direktionens
arbejde. For at løfte platformen og gøre klar til salg i
udlandet fik INOPI behov for at ansætte flere medarbejdere
og investere i markedsføring. Det krævede kapital. Hør om
vækstlånet, der muliggør salg i hele verden.

MØD PENGEMÆNDENE OG RÅDG IVERNE

Fundamentet for det gode samarbejde
Carl Pedersen, viceadm. Direktør, Nordjyske Bank
Tryk banken på maven. Nok er banken bundet af nye,
stramme regler. Men tro det eller ej, banken vil gerne låne
ud, og den har rigelig med midler. Derfor må der være en
vej, hvor vi kan mødes.
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Engagerede og kloge penge
Lars Bundgaard Sørensen, Investment Manager,
Vækst-Invest Nordjylland
Banken tager nødig større risici, men det gør Vækst -Invest
Nordjylland – mod ejerandel. Investeringsfonden har fokus
på små og mellemstore virksomheder og ønsker at bidrage
til en markant vækst i omsætning og indtjening via et aktivt
medejerskab. Her får du risikovillig kapital – fx til opkøb af
konkurrenter – sammen med dialog om udvikling af din
virksomhed.
Forretningsplanen, der giver værdi
Peter Thor Kellmer, statsautoriseret revisor,
Beierholm
Beskriv forretningsgrundlaget, så det ”sælger” til banken og
andre. Og hav fuldstændig styr på detaljerne i den svære
disciplin, likviditetsbudgettet og pengestrømmene. For
banken er det vigtigste at vide, hvornår den kan få pengene
igen.

Adgang til den store pengetank
Henrik Larsen, erhvervskundechef, Vækstfonden
Vækstfonden har finansieret flere end 6.600 virksomheder
landet over. Så har du ambitioner om vækst og en solid plan
for din virksomhed, så lyt til erfaringerne. Hør om typiske
fejl og vellykkede forretningsplaner. Og fx om en
bestyrelses betydning.

Ejerledernes udfordringer
Oluf Hjortlund, formand for Ejerlederne
Ejerlederne har ikke kigget i krystalkuglen. Men det er også
noget af det eneste, der ikke har kigget på i den 360
graders gennemgang af de områder, som ejerledere i de
nærmeste år vil blive udfordret af.
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