BEDRIJFSOVERDRACHT?

JM Corporate Finance heeft de ‘gouden tips’!
Het MKB is volop in beweging. Dat merken ook de corporate finance specialisten van JM Corporate Finance te Breda. Ondernemers in de meest uiteenlopende
branches willen weten hoe zij hun bedrijf verkoopklaar moeten maken, wat daar allemaal bij komt kijken en wanneer het de beste tijd is om het traject van een
bedrijfsoverdracht in gang te zetten. JM Corporate heeft een reeks van ‘Gouden tips voor bedrijfsoverdrachten’ samengesteld, die nu al op de website staan en dit
jaar ook nog eens worden gebundeld in een handzaam boekje. Een ‘must’ voor elke ondernemer die plannen in deze richting heeft en zich goed wil voorbereiden.
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De gouden tips
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