De corporate finance adviseur
naast de ondernemer

Als corporate finance
adviseur van een groothandel
in hydrauliek componenten
verlagen wij de druk op
de organisatie
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Schipper Corporate Finance
De specialisten van Schipper Corporate Finance hebben alle kennis en ervaring in huis om samen met u de juiste
(financiële) strategie voor u en uw onderneming vorm te geven. Corporate Finance omvat een breed scala aan
activiteiten op het gebied van fusies en overnames, opvolging in het familiebedrijf, financieringsvraagstukken,
verbetertrajecten & herstructureringen en juridische ondersteuning. Het waarderen van ondernemingen speelt
hierin een centrale rol.

Antwoord op ondernemersvraagstukken
De volgende thema’s raken alle vraagstukken waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen op het gebied
van Corporate Finance.
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Fusie & overname

Bij een aankoop, verkoop of fusie van een onderneming spelen zowel zakelijke als emotionele overwegingen
een belangrijke rol. Het is een complex en ingrijpend proces met een groot aantal keuze- en beslismomenten.
Juist daarom is een zorgvuldige begeleiding vereist. De adviseurs van Schipper Corporate Finance begeleiden
bij de aankoop ook MBI of MBO kandidaten. Bij de verkoop van uw bedrijf is het verkoopklaar maken van de
onderneming een belangrijk onderdeel van het traject.

Bedrijfsopvolging

Een overdracht binnen een familiebedrijf is doorgaans geen eenvoudige kwestie. Met de ruime ervaring van
Schipper Corporate Finance begeleiden onze adviseurs al jaren succesvol bedrijfsopvolgingen. Hierbij ligt onze
focus niet alleen op de cijfers, maar vooral op de menselijke kant. Bij het maken van keuzes bij een bedrijfsopvolging is inzicht en een heldere kijk op de familie, het bedrijf, het eigendom en de zeggenschap van belang.
Schipper Corporate Finance schept hierbij duidelijkheid en begeleidt ondernemers persoonlijk bij de vele keuzeen beslismomenten in deze trajecten.

Waardebepaling

Het waarderen van ondernemingen staat centraal in de brede dienstverlening van Schipper Corporate Finance.
De waarde van een onderneming vaststellen is geen eenduidige wetenschap of rekensom. Waarde is immers
subjectief en een adequate waardebepaling maakt inzichtelijk hoe de waarde van een onderneming is
opgebouwd, welke uitgangspunten zijn gehanteerd en hoe de waardeontwikkeling verloopt. De waardering
levert daarmee belangrijke input voor uw strategische en financiële besluitvorming.

Financiering

Veel ondernemers zijn ambitieuzer dan hun bank wil financieren. Financiering is veelal nodig om bedrijfsactiviteiten of een overname te (her)financieren. De juiste financieringsstructuur en een goed opgebouwde
financieringsaanvraag is hierbij cruciaal. De adviseurs van Schipper Corporate Finance bieden hierbij de juiste
begeleiding en werken bovendien vanuit een groot netwerk. Daarnaast is Schipper een samenwerking met
Credion aangegaan. Schipper Credion begeleidt ondernemers bij financieringsaanvragen en maakt hierbij gebruik
van haar omvangrijke netwerk in de bancaire sector en alternatieve financieringsbronnen.

Juridische ondersteuning

Schipper Corporate Finance ondersteunt u ook op juridisch gebied. Bij deze trajecten gaat het om onder andere
waarheidsvinding, waarbij wij feiten en gebeurtenissen zuiver in beeld brengen (Litigation & Forensics). U kunt
hierbij denken aan financiële geschillen (zoals echtscheiding, overlijden en schadeclaims), faillissementstrajecten
of aansprakelijkheidstrajecten. We beschikken tevens over een omvangrijk netwerk aan relaties die u op dit
gebied kunnen bijstaan.

Verbetertrajecten en herstructureringen

Een onderneming kan door verschillende oorzaken in zwaar weer terechtkomen. U zult adequaat en voortvarend
moeten handelen in een dergelijke situatie. Alleen op die manier kunt u schade minimaliseren en de continuïteit
van uw onderneming waarborgen. Schipper Corporate Finance begeleidt u door middel van het inzichtelijk
maken van knelpunten en verbeterpotentieel. Onze adviseurs staan u bij in de communicatie met de betrokken
stakeholders en doen dit vanuit een intensieve samenwerking.

De Schipper Groep
De Schipper Groep heeft alle kennis in huis om ondernemers in Zuidwest-Nederland met advies en ondersteuning
op het gebied van financiën, personeel en organisatie ter zijde te staan. De ruim 300 professionals van de
Schipper Groep werken vanuit een vijftal labels: Accountants, Fiscaal, Corporate Finance, Pensioen en
Personeel & Organisatie verdeeld over 11 vestigingen.

De adviseur naast de ondernemer
Bij Schipper staat de adviseur naast de ondernemer. We zullen nooit op de stoel van de ondernemer gaan
zitten, maar staan er wel pal naast om samen aan een succesvolle toekomst te werken. Dit doen we door alle
kennis die we in huis hebben rond de ondernemer te organiseren. Ondernemers die samenwerken met Schipper
kunnen zich bezig houden met hun kerntaak: ondernemen. De adviseurs van Schipper doen de rest!

Contactgegevens Schipper Corporate Finance
Goes
Schermerhornstraat 2
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T 0113 23 94 00

Rotterdam
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Rijen
Atalanta 2
5121 MS Rijen
Postbus 36
5120 AA Rijen
T 0161 23 00 06

