
 

Ejerskifte PRO pakkerne er til dig, der vil i gang 
med at ejerskifte din virksomhed.  
Vi hjælper dig med forberedelsen, så både du og 
virksomheden kommer godt videre.  
 

Er du klar til at ejerskifte din virksomhed? Næppe! Og hvem har 
da også lyst til at videregive det projekt, der måske har fyldt al-
lermest i din hverdag, dine drømme og din faglige identitet gen-
nem mange år? Men før eller siden får både du og din virksom-
hed brug for at komme godt videre. 
  

Med SMVPRO i ryggen kan du være sikker på at få praktisk hjælp til at 
forberede dig godt, så ejerskiftet bliver en succes for både dig som 
sælger, for køberen og for din virksomhed i rigtig mange år frem.  
 
Du får konkret personlig og erhvervsmæssig rådgivning der forbereder  

både dig og virksomheden optimalt på ejerskifte. Mulighederne og effek-

terne evalueres, ligesom potentialet  og prioriteter for optimal effekt og 

værdi kortlægges—således du er forberedt når tiden er inde. 

 

Professionel rådgivning til processen –  du får  50% i tilskud til køb af privat 
rådgivning (op til 100.000 kr.)  
 
Kontakt os, så du er sikker på professionel hjælp til at forberede  og gen-
nemføre et vellykket ejerskifte.  

 
Du får afklaret 

virksomhedens 

potentialer og en 

realistisk plan for 

salgsmodning, 

værdisætning og 

ejerskifte forhold  

Gennemførsel af leverancerne baseres på VIRKONS Salgsmodning & ejerskifte proces  – der sikrer effektiv 
identifikation og validering af virksomhedens primære vækst parametre, samt giver konkret anbefaling til priori-
teringer, indsatsområder og implementerings plan. 

Princippet er at evaluere og vælge de parametre der har størst effekt og reelt kan skabe værdi, tryghed for Ejer, 
Virksomhed og Køber samt danne basis for virksomhedens fremtidige udvikling. 

Det betyder at allerede efter 9 uger kan virksomhedens ejere være parate og forberedte til at kunne 
iværksætte forberedende aktiviteter. 

Succesfuldt ejerskifte og god forberedelse med  

professionel rådgivning  

Gennemførsel af leverancer-

ne baseres på VIRKONS 

Salgsmodning & ejerskifte 

proces – der sikrer effektiv 

identifikation og validering af 

virksomhedens primære 

værdi-parametre, samt giver 

konkret anbefaling til priori-

teringer, indsatsområder og 

implementerings plan.    



Drift, organisatorisk og videreførelses 

perspektiver for ejer og virksomhed. 

Kortlægning af relevante relationer, 

proces og videns forhold. 

Parathed og muligheder  

Ledelse 

konkret vurdering af kommercielt niveau, 

udviklingspotentiale, finansielle forhold 

og optimeringsmuligheder. Effekt for ejer, 

virksomhed og køber. 

Værdi-optimering for alle parter 

Økonomi 

Vi har i samarbejde med Erhvervshuset designet 2 pakker. Vælg den der fokuserer mest på din situation—

eller kom direkte i gang komplet ejerskifteforløb, der giver optimal værdi.   

Pakkerne inkluderer  situationsspecifik rådgivning, med 2 rådgivere,  ad-hoc sparring over 9 uger og leve-

ring af ejerskifte potentiale, evaluering og anbefalinger, der giver trygt ejerskifte for Ejer, Virksomhed og 

Køber.   

Konkrete forberedelses pakker, der sikrer optimalt fundament for ejerskifte  


