etableret i hovedstadsområdet, hvor der er
kunder og samarbejdspartnere. I juli 2007 flytfinansservice og Midt Factoring til nyt domicil.
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kommende år brug for et generationsskifte. Eller de har behov for at få tilført kapital og ledelsesmæs-sig knowhow for at sikre
en positiv udvikling. ebh bank har derfor fornøjelsen at indbyde til et spændende seminar, hvor vi har inviteret tre yderst
kompetente foredragsholdere til at give et indblik i processerne omkring køb og salg af virksomheder.
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