Položte si tie správne otázky.
Som pripravený na neočakávané životné situácie?
Je firma pripravená na fungovanie bez mojich každodenných zásahov?
Viem, ako zabezpečiť pokračovanie mojej vízie o budúcnosti firmy?
Viem, aké mám budúce zámery so svojou firmou?
Chcem firmu dlhodobo ponechať v rodinnom vlastníctve alebo ju chcem predať?
Mám jasnú predstavu o zapojení nástupcov do fungovania firmy?
Viem, ako a kedy je vhodné postúpiť kontrolu nad firmou do iných rúk?
Poznám hodnotu vlastnej firmy?
Viem, ako maximalizovať hodnotu svojej firmy?
Viem, ako najlepšie pripraviť firmu na predaj?
Má firma nastavené manažérske reportovanie a efektívny kontroling?
Aká je moja stratégia ochrany rodinného majetku?
Ako majetok, ktorý som budoval desiatky rokov, usporiadať tak, aby bol rodine dlhodobo prospešný?
Ako nastaviť pravidlá na jeho správu, využívanie a prerozdeľovanie generovaných výnosov?
Poznám opatrenia, ktoré ochránia majetok pre mojich blízkych?

Na tieto, ale aj ďalšie otázky vám pomôžeme nájsť relevantné odpovede a spoločne
pripravíme stratégiu nástupníctva, ktorá zodpovedá vašej vízii a okolnostiam.

Každá firma raz čelí generačnej obmene
Obzvlášť na Slovensku ide o aktuálnu tému. Generácia podnikateľov, ktorí začínali v 90. rokoch, uvažuje nad
možnosťami odchodu do dôchodku a stretáva sa s otázkou ako, kedy a komu firmu odovzdať.
Len málo podnikateľov je pripravených na nástupníctvo
Aj pár nepremyslených krokov môže ohroziť celoživotné úsilie podnikateľa a nejasnosti ohľadom výberu
nasledovníka zase narušiť rodinné vzťahy.
Iba tretina generačných výmen je úspešná
Ak firma nie je pripravená na nástupníctvo a nemáte pripravený strategický plán pre prípad generačnej
výmeny, môže dôjsť k postupnému štiepeniu majetku dedením.

Plánovanie nástupníctva
Príprava firemnej štruktúry a procesov.
Nastavenie pravidiel správy rodinného majetku.
Vypracovanie motivačnej schémy pre manažment a kľúčových zamestnancov.
Príprava na predaj spoločnosti
Analýza možných scenárov a indikatívne ocenenie.
Návrh optimalizácie finančných procesov, kontrolingu a reportingu.
Online platforma ČSOB Match’it na spájanie firiem s investormi.
Ochrana rodinného majetku
Vhodný návrh majetkovej štruktúry eliminuje riziká v prípade negatívneho vývoja ekonomiky.
Príprava dlhodobej stratégie správy vášho majetku v spolupráci s ČSOB Private Banking.

Na osobnom stretnutí spolu preberieme pripravenosť firmy a vaše predstavy
o budúcom nastavení stratégie firmy a štruktúry majetku na dosiahnutie jeho
ochrany a nastavenia predpokladov na jeho ďalšie zveľaďovanie.

ČSOB Advisory vás prevedie zložitým procesom nástupníctva s ohľadom na vaše potreby a vízie. Cieľom je, aby
sa firma po odovzdaní rozvíjala aj bez priamych zásahov zakladateľa a váš majetok bol spravovaný bezpečne.
Riešenie nástupníctva nie je o jednom rozhodnutí. Je to proces, trvajúci od niekoľkých mesiacov v prípade základných štrukturálnych zmien na ochranu súkromného majetku až po niekoľko rokov v prípade výchovy vhodného
nástupcu.
V spolupráci s ostatnými spoločnosťami ČSOB Finančnej skupiny a právnymi poradcami poskytujeme širokú škálu
poradenských služieb v oblasti nástupníctva, ochrany majetku a financovania. Obráťte sa na nás a na osobnom
stretnutí spolu pripravíme návrh riešenia vašej konkrétnej situácie.
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