Tudi vas skrbi prenos lastništva podjetja na naslednjo generacijo?
Upravičeno. Statistika namreč pravi, da prehod na naslednjo
generacijo preživi zgolj ena tretjina družinskih podjetij.
Nekatera podjetja propadejo, druga se prodajo, tretja se razdelijo na
več bolj ali manj uspešnih delov. Vzrok je povsod isti: v družini se niso
pravočasno lotili načrtovanja prenosa lastništva in upravljanja na
naslednjo generacijo.
Ključni problem, ki preprečuje družinskim podjetjem, da se ne lotijo
načrtovanja je, da enostavno ne vedo, kako začeti. Vprašanj je ogromno,
enostavnih odgovorov malo:
Kdo bo direktor? Je usposobljen za to nalogo?
Kdo bo lastnik? Je lahko več lastnikov?
Kaj pa tisti nasledniki, ki jih podjetje ne zanima?
Kakšna naj bo vloga ustanovitelja?
Kako pravno in davčno optimalno izpeljati postopek prenosa
lastništva in upravljanja na naslednjo generacijo?
Naj bo prenos brezplačen, ali bo morda potrebno financiranje?
Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, d.o.o., Kranj v okviru
projekta STOB Regions pripravlja pilotni projekt za gorenjska družinska
podjetja ter Vam bo preko individualnih in skupinskih svetovanj,
pomagala do načrta za prenos lastništva podjetja. S pomočjo zunanjih
strokovnjakov iz različnih področij: pravno, finančno, mediacije ..., pod
vodstvom dr. Jake Vadnjala, enega najboljših poznavalcev družinskega
podjetništva v Sloveniji, Vam bomo olajšali proces prenosa lastništva in
s tem izboljšali možnosti preživetja podjetja. Cena podobne storitve na
trgu znaša preko 10.000 €, zaradi projekta STOB Regions, pa BSC Kranj
program organizira brezplačno za vse udeležence.
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DRUŽINSKA PODJETJA!

Brezplačne delavnice za vzpostavitev načrta prenosa
lastništva družinskega podjetja na naslednjo generacijo
Individualne in skupinske delavnice za gorenjska družinska podjetja
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Prenos družinskega podjetja
ne bo več problem

Načrt prenosa lastništva podjetja
Prihaja naslednja generacija, bo treba izbirati?
Priprava naslednika
Načrtovanje in vodenje procesa nasledstva

Ohranimo družinska podjetja
Zakaj smo tukaj
Spoznavanje, da imamo podobne izzive
Pričakovanja?

Pravni vidik
družinskega podjetja

Prednosti in slabosti
družinskega podjetja?

Pogodbe v družini niso nič bogokletnega!
Kaj vse je potrebno pravno zapisati?
Družinski odvetnik?

Prednosti in slabosti
Izkoristimo, kar je dobrega
Slabosti obrnimo v priložnost

Priložnosti in nevarnosti
družinskemu podjetju?

So stari in mladi za skupaj?
Tradicija ali inovacije?
Previdnost ali drznost?

Največja nevarnost smo sami sebi
Priložnosti: pogled v prihodnost
Družinsko ime!

Družinske in
poslovne finance

Naj ostanem ali grem?

Vzroki in načini
reševanja konfliktov
Sposobnost za konﬂikte
Je konﬂikt lahko kontrsuktiven?
Soočanje z neželenimi situacijami

Naj ostanem ali grem?
Imam službo v družinskem podjetju,
ker me potrebuje?
Žlahta, strgana plahta!

Denar, sveta vladar!
Konkurenca družine in podjetja za isti denar
Kako narediti, da bodo vsi zadovoljni?

Družinska ustava in dolgoročna vizija
Vizija družinskega podjetja
Kaj sploh želimo s podjetjem?
Družinska ustava je ključna domača naloga

