BEDRIJFSOVERDRACHT BINNEN UW FAMILIE

Welkom bij
Bunt Groep!

“U bent trotse ondernemer van uw
bedrijf en u heeft hier jarenlang in
geïnvesteerd, maar nu is het tijd om de
onderneming over te dragen. Uw wens
is dat de volgende generatie het bedrijf
van u overneemt.”

“Hier komt veel bij kijken, niet alleen
zakelijk maar ook emotioneel. Wie kan en
wil u opvolgen? Op welke manier draagt u
over zodat het bedrijf ook in de toekomst
kan blijven voortbestaan en groeien?
Hoe doet u dit zo eerlijk en transparant
mogelijk?”

“Bij Bunt Groep weten we wat er speelt in
familiebedrijven en kunnen we u van begin
tot eind begeleiden in de overdracht van uw
bedrijf. We helpen u in het nadenken over
de juiste opvolging, het maken van keuzes
en het in gesprek blijven met elkaar.”

“We starten met het in kaart brengen van de
wensen van u als ondernemer(s). Vervolgens
inventariseren we samen met u potentiële
opvolgers binnen de familie. Zo begeleiden
wij gesprekken en bieden we assessments
om vast te stellen wie de mogelijkheid en de
wens heeft om u op te volgen, en welke
ontwikkelingen hier voor nodig zijn.
Vervolgens begeleiden we de opvolger(s) en
overdrager(s) op persoonlijke wijze bij de
overdracht en bij de voorbereiding naar de
opvolging.”

“Tevens zetten we familiegesprekken op,
om transparant en helder weer te geven
hoe het bedrijf ervoor staat en wat de
wensen zijn voor de toekomst. De
gesprekken zijn erop gericht om
problemen en geschillen te voorkomen
en vormen een basis voor het in goede
harmonie voortbestaan van het
familiebedrijf en de familierelaties. Uit
deze gesprekken vormt zich een
familiebedrijfsplan, genaamd het
Familiestatuut. Hierin legt u samen vast
wat u belangrijk vindt, bijvoorbeeld als
het gaat om de visie, de normen en
waarden, partners in het bedrijf, de
zeggenschap, financiën of de
communicatie.

“Het is van belang voor de overdracht
van uw onderneming dat u een
onafhankelijke waardebepaling laat
uitvoeren als graadmeter voor de te
voeren onderhandelingen. Wij bieden u
een bedrijfsanalyse en -waardering en u
ontvangt van ons een
waarderingsrapport, opgesteld door een
accountant RA/RV.”

“Ook adviseren wij u op fiscaal vlak en bij
financieringsvraagstukken rondom de
overdracht van uw onderneming. U wilt
tenslotte weten hoe de overdracht financieel
zo gunstig mogelijk uitpakt. Is schenken
belastingtechnisch verstandig, wilt u nieuwe
aandelen uitgeven of betrekt u de bank
erbij?”

“Als laatste vindt de overdracht plaats, een
bijzonder moment voor u en uw familie!”

Meer weten of een
kennismakingsgesprek onder
het genot van een kop koffie?
Neem contact met ons op!

Bunt Groep B.V.
Galileilaan 23d
6716 BP EDE

0318 83 02 26
info@buntgroep.nl
www.buntgroep.nl

