Bedrijfsprofiel
Als ondernemer is de aankoop van een
bedrijf geen dagelijkse kost. Ook de
verkoop van uw (familie)bedrijf is een
ingrijpende beslissing die zich wellicht één
enkele keer voordoet in uw leven en dat
maakt het tot een belangrijke stap zowel
uw persoonlijke als uw zakelijke bestaan.
Een stap echter, waaarbij naast de ratio
ook de emotie kan regeren.

Het proces van aan- en verkoop is niet
alleen complex, energie en tijdrovend
maar ook vol valkuilen en verdient een
onafhankelijke, integere en ondernemende raadgever. Natuurlijk leveren
uw ‘huisspecialisten’ zoals ﬁscalist, accountant, bank en notaris, ieder vanuit
hun eigen discipline, een belangrijke
bijdrage aan dit proces. Maar wie
regisseert deze stroom van informatie
en belangen tot een juiste samenhang
en stemt alle individuele bijdragen
goed en op het juiste moment op
elkaar af?
Als partners van Residence F&O
zijn wij , naast specialist rond fusies
en overnames, zélf ondernemer en dat
maakt het verschil. U beschikt daarmee over een belangenbehartiger met
dezelfde bloedgroep, die u gedurende
het gehele (ver)koopproces adviseert
en begeleidt op cruciale punten, zoals
tijdens de onderhandelingsfase. Bovendien zijn wij in een breed netwerk
actief op zoek naar kopers en verkopers. Wij werken nauw samen met
uw ‘huisadviseur’, maar houden door
bundeling van onze multidisciplinaire
kennis, de focus op het voor u succesvol tot stand brengen van de koop
of verkoop!

begeleiding van fusies, overnames en
herstructureringen. Vanuit de samenhang met de overige diensten zijn wij
in staat uw bedrijf grondig door te
lichten en gedegen (her)ﬁnancieringsplannen en –memoranda op te stellen
voor banken of participatiemaatschappijen. Steeds vaker worden onze
kennis, kunde en inzichten gevraagd
in de rol van commissaris, om ondernemers terzijde te staan als klankbord
en sparringpartner.
Met de gecombineerde specialismen
van de gezamenlijke partners binnen
Residence F&O, komt u dus goed
voorbereid aan iedere onderhandelingstafel. Wij staan immers als één
ondernemer naast u!
Voor een oriënterend gesprek kunt u
een afspraak maken met één van de
partners.

Een derde belangrijke kernactiviteit
van Residence F&O is de bedrijfsherstructurering. Een door ons zelf
ontwikkelde modulaire aanpak zorgt
ervoor dat uw onderneming geen
schipbreuk hoeft te lijden en vervolgens op koers blijft.
In het verlengde hiervan adviseert
en bemiddelt Residence F&O ook op
het gebied van bedrijfsdoorlichting,
-financiering en –waardering. De
expertise op het gebied van deze ondersteunende diensten is opgebouwd
uit de ervaringen van tientallen jaren
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