
 

Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere 
c/o Winsløw Advokatfirma 

Gammel Strand 34 | 1202 København K 
Telefon: 7026 1102 

 E-mail: kv@kv.dk  -  www.kv.dk 

      6. maj 2014 

  

Businessarrangement d. 3. juni 

Hvad er din virksomhed værd ? 
 

”Få større indsigt i hvordan en virksomhed værdiansættes, hvilke forhold der øger værdien 

og hvordan du undgår skattefælder” 

  

Få inspiration til hvordan man arbejder med værdiansættelse og hvilke interne og eksterne forhold, 

der er med til at påvirke værdien af din virksomhed. Vi ser på både de bløde værdier men også på 

de lidt mere tunge forhold som eksempelvis skat og regnskaber. Foredraget er fokuseret mod, 

hvordan du som ejerleder kan undgå de mest gængse faldgrupper og hvad du som ejerleder bør 

overveje, hvis du er en vækstvirksomhed, skal kreditvurderes eller tænker på salg eller ejerskifte af 

virksomheden.  
 

Oplægget holdes af 3 rådgivere, der alle arbejder med at gøre virksomheder mere professionelle 

med henblik på at vækste. 

Rådgiverne er: 

 Thorbjørn Helmo Madsen – der er skatterådgiver hos 

Timetax 

timetax.dk/Skatterådgivere/ThorbjørnHelmoMadsen.aspx 

 Thomas Kaas Selsø - der bl.a. rådgiver om værdiansættelse og 

køb og salg af virksomheder i IdealFinans 

www.idealfinans.dk/ledelse 

 Rikke Lovmand Vistisen, der arbejder med gearing af 

HR/personale og professionel sparring af ejerledere i lovmand 

& coach www.lovmand-coach.dk 

Program: 

 

18.00 Start 

 Præsentation af deltagere 

 Let anretning 

 Foredrag med: 

Thorbjørn Helmo Madsen 

Thomas Kaas Selsø 

Rikke Lovmand 

 Netværk  

21.00 Kom godt hjem 

 

Vi glæder os til at se jer  

 

Venlig hilsen 

KV´s bestyrelse 

Sted: Timetax A/S, Falkoner Alle 1, 3. sal, 2000 Frederiksberg 

Dato: 3. juni 2014 

Tid: kl. 18.00 – kl. 21.00 

Pris: Gratis deltagelse for medlemmer og gæster ! 

 Et ”No show” gebyr på kr. 150,- opkræves ved annullering 

efter tilmeldingsfristens udløb. 

Tilmelding: Senest 30. maj 2014. Tilmelding skal ske online på www.kv.dk 

Gæster:  Invitér gerne andre kvindelige virksomhedsejere med som gæster  

http://timetax.dk/Skatterådgivere/ThorbjørnHelmoMadsen.aspx
http://www.idealfinans.dk/ledelse
http://www.kv.dk/

