NYTT LIV FÖR DIG OCH
DITT FÖRETAG
I Västerbotten är andelen företagsledare som är 65 år eller äldre 17% och
medelåldern är 52,6 år. En undersökning av Företagarna visar att mer
än vart femte företagsledare räknar med att sluta sitt engagemang i sitt
företag inom de kommande fem åren. Väldigt få företagsägare och
ledare har förberett för detta vilket innebär att allt för många företag
avvecklas då ingen familjemedlem eller
utomstående tar över företaget.
För vår region är det oerhört viktigt att befintliga
konkurrenskraftiga företag kan drivas vidare och växa.
Att ta över ett företag i stället för att starta ett nytt
kan ofta vara den snabbaste vägen till att bli egen
företagare och för många även den snabbaste
vägen till ett lönsamt företag.

Ägarskifte kan ske
som generationsskifte
(företaget överlåts till en
familjemedlem), försäljning
till anställda eller försäljning till
utomstående privatpersoner
eller företag.

Att ta över ett företag istället för att starta nytt är ett intressant alternativ för bl a fler kvinnor, nyanlända i
Sverige och unga som vill driva företag.

Vi behöver mer folk som vill bo, leva, driva, köpa och utveckla företag i Region
10, både i tätorten och också i byarna och därför har vi ett erbjudande till dig!

> Hjälpa nuvarande ägare att förbereda sig och bolaget
för ett generations/ ägarskifte

Affärscoacherna kan ge ”första hjälpen” i processen med att förbereda sig för
ägarskifte. Att börja förberedelserna i god tid och ta fram en handlingsplan där
steg för steg definieras gör att ett livsverk kan leva vidare i nya händer.
Vi berättar för dig vilken kompetens som kan vara behjälplig vid ett ägarskifte. I samverkan med partners - specialister inom olika berörda områden
och företag som redan har gjort resan arrangerar vi inspirations- och
informationsträffar om ägarskiften.

> Hitta en köpare eller en person som vill ta över en
verksamhet både som ägare och som ledare
Affärscoacherna kan ge ”första hjälpen” i processen
med att förbereda sig för övertagande och ”skaffa
eget”. Vi hjälper dig med att identifiera kompetens
som kan vara behjälplig vid ett ägarskifte.
I samverkan med partners - specialister inom
relevanta områden och med köpare som redan har gjort
resan, arrangerar vi inspirations- och informationsträffar
om ägarskiften.

Vårt mål är att
företag i Region 10 som
står inför ett generationseller ägarskifte har större
kunskap och står bättre
rustade inför skiftet.

Antal deltagare som erbjuds insatser är begränsade. För mer information
och intresseanmälan kontakta affärscoach i din kommun.

