Uitnodiging Masterclass
Vermogensregie & Bedrijfsoverdracht
Beste …….,
Wij nodigen u van harte uit voor de Masterclass 'Vermogensregie & Bedrijfsoverdracht' op donderdag
10 september a.s. aanstaande aan de Burgemeester Reigerstraat 86 te Utrecht (kantoor Benvalor).
Wij merken dat, zeker in de huidige economische omstandigheden, er talloze vragen zijn over het
onderwerp bedrijfsoverdracht en de wijze waarop het vrijgemaakte vermogen na bedrijfsoverdracht
gestructureerd kan worden. Hoeveel is mijn bedrijf waard en hoe vind ik de beste koper? Hoe maak ik
mijn bedrijf verkoopklaar? Hoe structureer ik de bedrijfsoverdracht en waar moet ik op letten bij de
vastlegging daarvan? Hoe draagt de verkoop van mijn bedrijf bij aan mijn vermogen? Of pensioen?
Wat doe ik straks met mijn geld als mijn vermogen uit mijn bedrijf vrijkomt? Wat zijn de (de fiscale)
mogelijkheden voor overdracht van vermogen aan de volgende generatie? Voor een selecte groep
relaties gaan wij in op deze en andere thema's.
Het programma van de Masterclass is als volgt:
Programma
·

15.00 - 15.30 uur

Ontvangst

·

15.30 - 15.45 uur

Opening door Staalbankiers, Marktlink, Benvalor

·

15.45 - 16.30 uur

Presentatie Bedrijfsoverdracht (1) en Vermogensregie (1)

·

16.30 - 17.00 uur

Pauze

·

17.00 - 17.45 uur

Presentatie Bedrijfsoverdracht (2) en Vermogensregie (2)

·

17.45 - 18.30 uur

Afsluitende borrel

Vermogensregie voor ondernemers; hoe een goede bedrijfsoverdracht hieraan kan bijdragen
Aan de hand van een praktijkcasus gaan de specialisten van Staalbankiers, Marktlink en Benvalor in
op de belangrijkste ins en outs rondom vermogensstructurering en het overdragen van een bedrijf.
Tijdens de Masterclass is er gelegenheid om vragen te stellen en kunt u uw ervaringen delen met de
andere deelnemers. Gedurende de borrel is er een gelegenheid om na te spreken over uw zakelijke
en uw privé ambities.
U kunt zich aanmelden voor deze Masterclass middels het sturen van een reply naar dit mailadres
voor 1 september a.s. Er is plaats voor 20 personen.
Wij zien er naar uit om u 10 september te ontvangen!
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