Miten valmistautua onnistuneeseen omistajanvaihdokseen?
Tule kuulemaan ja keskustelemaan:

OmistajanvaihdosKlubi
Keskiviikkona 21.2.2018 klo 18−21
Toijalan yhteiskoulun auditorio, Kurisjärventie 18, 37800 Akaa

Omistajanvaihdoksia tehdään Suomessa vuosittain arviolta 2 000−3 000 kpl, joista 2/3 on yrityskauppoja ja 1/3
sukupolvenvaihdoksia. Onnistuneen omistajanvaihdoksen takana on yleensä pidempi valmistautuminen, jossa kannattaa
huomioida useita seikkoja. Tule kuulemaan kokemuksia käytännön tilanteista liiketoimintakaupan tehneen Pamela Pilvisen
sekä kokeneiden asiantuntijoiden kertomana.
Tilaisuuden lopulla on mahdollisuus hyödyntää paikalla olevia asiantuntijoita ja käydä läpi juuri sinulle sopivia palveluita sekä
askeleita omistajanvaihdoksen toteuttamiseen. Tilaisuus on maksuton. Kahvit ovat tarjolla klo 17.30 alkaen.
klo 18.00

Tilaisuuden avaus
Harri Meller, Pirkanmaan Yrityskummit
 Omistajanvaihdosten nykytila
 Neuvonta- ja tukipalvelu omistajanvaihdostilanteeseen

klo 18.15

Yrityscase: liiketoimintakauppa ja uusi osakeyhtiö
Pamela Pilvinen, Isännöinti Kartio Oy
 Käytännön järjestelyt
 Rahoituskysymykset
 Toiminnan aloittaminen

klo 18.30

Asiantuntijapuheenvuorot – näkökulmia omistajanvaihdostilanteeseen
Liisa Lindroos, psykologi, Pirkanmaan TE-toimisto
 Henkinen valmentautuminen muutokseen
Rauno Toikka, yritysvälittäjä, Pirkanmaan Yritysvälitys Oy
 Yrityskauppa prosessina
Vesa Häkli, verolakimies, Verokonsultointi Vesa Häkli Oy
 Verokysymykset osana yrityskaupan järjestelyä
Heli Liinanki, aluepäällikkö, Finnvera
 Yrityskaupan rahoittaminen

klo 20.15

Asiantuntijat käytettävissä
Oletko ostamassa vai myymässä yritystä? Miten voisit omassa prosessissasi edetä? Mistä lähteä liikkeelle?
Mitkä tukipalvelut auttaisivat juuri sinua? Nappaa asiantuntijaa hihasta ja verkostoidu muiden samoja asioita
pohtivien kanssa!

Tervetuloa!
Ilmoittaudu viimeistään maanantaina 19.2. osoitteessa http://bit.ly/OmistajanvaihdosKlubi
Lisätiedot: Piritta Forstén, piritta.forsten@valkeakoski.fi / puh. 040 335 6081

Tilaisuus on PIIRU-hankkeen suunnittelema ja järjestämä.
PIIRU-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja ELYkeskuksen toteuttama. PIIRU tukee Pirkanmaan pk-yrityksiä
hallitsemaan muutosta, tarttumaan kehittämisen kohteisiin
ennen kuin haasteet muuttuvat vaikeuksiksi.

Tapahtumassa paikalla:
Akaa, Urjala, Valkeakoski / Yritys-Suomi Etelä-Pirkanmaa
Kuntien elinkeinopalvelut yrityksen ensikontaktina
Pirkanmaan TE-toimisto
Tukea yrittämiseen, rekrytointiin, henkilöstön kehittämiseen sekä muutostilanteisiin
Pirkanmaan Yrityskummit
Luotettava keskustelukumppani liikkeenjohdon asioissa
Finnvera
Rahoitusratkaisuja lainoin, takauksin, pääomasijoituksin ja vienninrahoituspalveluin
Pirkanmaan ELY-keskus
Neuvontaa, koulutusta, kehittämispalveluja sekä rahoitusta

Tilaisuus on PIIRU-hankkeen suunnittelema ja järjestämä.
PIIRU-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja ELYkeskuksen toteuttama. PIIRU tukee Pirkanmaan pk-yrityksiä
hallitsemaan muutosta, tarttumaan kehittämisen kohteisiin
ennen kuin haasteet muuttuvat vaikeuksiksi.

