Flyertje ECF_DEF2:Opmaak 1

05-03-2007

16:36

Pagina 1

Erasmus
corporate finance
Waardering van de onderneming
De waarde van een onderneming is een subjectief
begrip. Elementen als bijvoorbeeld marktomstandigheden en toekomstperspectieven kunnen verschillend
worden geïnterpreteerd.
Goede analyse en objectieve rekenmethoden zijn de
basis voor de argumentatie in de onderhandelingen.

Financieel strategisch advies
Heldere advisering over de strategische richting van
de onderneming is een belangrijk onderdeel van ons

Graag informeren wij u nader over onze

takenpakket.

dienstverlening. U kunt vrijblijvend contact opnemen:

Keuzes omtrent bedrijfsopvolging, groeimogelijkheden,
herstructurering, splitsing, (des-) investeringen,
acquisities en verkoop vereisen diepgaande analyse.
Wij kunnen verschillende scenario’s doorrekenen zodat
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u een gefundeerd besluit kunt nemen.
Molenlaan 96

Bedrijfsopvolging

3055 EN Rotterdam

De ondernemer die een besluit wil nemen over de
toekomst van zijn bedrijf wenst een ervaren en

Telefoon: 010 - 848 28 89

vakkundige gesprekspartner. Wij bieden begeleiding

E-mail: info@erasmuscf.nl

bij dit bijzondere proces.

Website: www.erasmuscorporatefinance.nl

Fusies & Overnames
Bedrijfsopvolging
Financieel advies
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Erasmus Corporate Finance is een onafhankelijk

Wat kan Erasmus Corporate Finance voor u betekenen?

adviesbureau op het gebied van:

• Fusies en overnames
• Management buy-out / management buy-in
• Bedrijfsopvolging
• Financieringsaanvragen
• Waardering van ondernemingen
• Financieel strategische vraagstukken
Wij hebben een uitgebreide ervaring op het brede

Een management buy-out is een bijzondere vorm

Fusies en overnames

van overdracht van een onderneming aan managers.

Wij adviseren inzake verkoop- en kooptransacties van

Management buy-in is overdracht aan externe managers.

ondernemingen in het kader van bedrijfsopvolging,

Wij begeleiden deze zeer delicate transacties namens

afsplitsing en expansie, en begeleiden dit proces.

de koper of namens de verkoper.

Een duidelijk stappenplan, beginnende met een gedegen

Financieringsbegeleiding

voorbereiding met goede analyses en intensief overleg

Acquisitie van een bedrijf of bedrijfsonderdeel,

met onze opdrachtgever zijn de basis van onze aanpak.

of een grote investering brengen meestal complexe
financieringen met zich mee.

terrein van bedrijfsoverdracht en financieringsvraagstukken.
Erasmus Corporate Finance kenmerkt zich door een

Voorbereiding
Op grond van onze jarenlange ervaring begeleiden wij u

Informatie verzamelen
Structureren

graag bij de voorbereiding van de financieringsaanvraag
en de presentatie voor de bank. Ook het aantrekken van

gestructureerde aanpak, geheel afgestemd op de situatie
en de wensen van de klant. U kunt rekenen op een
professionele partner.

Management buy-out / management buy-in

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Benaderen partijen
Geheimhouding
Onderhandelen

Letter of intent
Due diligence
onderzoek

Koop- verkoopovereenkomst

risicodragend vermogen bij participatiemaatschappijen
of bij informal investors kan een optie zijn.
Wij adviseren u bij uw keuzes en assisteren u tot de
financiering rond is.

