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Partner bij overnamevraagstukken
Aan tafel bij JM Corporate Finance, de organisatie die van dienst kan zijn bij vraagstukken op het terrein van waardering,
investering en financiering. Aspecten die veelal bij koop- en verkoopprocessen van ondernemingen een belangrijke rol
spelen. JM Corporate Finance bezit alle expertise en ervaring teneinde de deskundige begeleiding te verzorgen.

Wat is de onderneming waard?
Bij de waardering gaat het met name
om de ‘unique selling points’ van de
onderneming en om het opstellen van

realistische prognoses zodat een reële
waardering

ontstaat.
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verhoogd kan worden? De adviseurs van

de vorm van een hogere verkoopprijs en/

een vrijblijvend adviesgesprek vertellen.

verkopende partij. Wij adviseren daarom

JM Corporate Finance kunnen dit tijdens

Uiteraard worden alle hiervoor benodigde
gegevens vertrouwelijk behandeld.

visie dat de kwalitatieve elementen van de
onderneming de echte waarde bepalen.

Heldere verwachting
Onze waarderingsfilosofie kenmerkt zich
tevens door het realistisch beoordelen van

‘de kwalitatieve elementen
van de onderneming bepalen
de echte waarde’

Wanneer je overweegt om je onderneming

welke waarderingen zijn op het moment

voorbereiding veelal het succes van het

van waarderen gangbaar en gebruikelijk.
Zo

proberen

we

een

onrealistische

verwachting van waarde te voorkomen
voor zowel u als verkoper, maar zeker ook
voor de eventuele koper.
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Met trots verwijzen wij naar onze vernieuwde
website www.jmcorporatefinance.nl. Hier

vind je een uitgebreide omschrijving van
al onze diensten, diverse referenties en
onder het kopje ‘Nieuws’ staan een aantal

interessante artikelen en eerdere edities uit

Onderneming verkopen?

de uitkomsten van de waardering in het

licht van de dagelijkse MKB praktijk, ofwel

goed voorbereid het verkooptraject in te

Vernieuwde website

Finance gebruikt hiervoor de gebruikelijke

waarderingsmodellen. Echter, het is onze

of betere contractvoorwaarden voor de

te gaan verkopen, bepaalt een degelijke
gehele traject. Deze voorbereiding begint
allereerst met het verkoopklaar maken van

Issue Magazine met daarin interviews over

afgeronde trajecten welke zijn begeleid
door JM Corporate Finance. Tevens vind

je op de website antwoorden op de meest
gestelde vragen bij een bedrijfsoverdracht.

de organisatie. Op deze manier kunnen
gesignaleerde

aandachtspunten

tijdig

worden opgevolgd en opgelost alvorens

Vragen?

een realistische vraagprijs vast te worden

diensten of interesse in een gratis

het verkooptraject te starten. Tevens dient

Meer informatie over één van onze

gesteld en de eventuele ‘dealbrekers’

adviesgesprek? Neem contact met ons

bekend te zijn. In de praktijk blijkt een goede
voorbereiding rendement op te leveren in

op en wij staan je graag te woord!
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