
Før eller siden bliver det aktuelt, at din virksomhed skal skifte ejer. 
I forbindelse med virksomhedsoverdragelse er det afgørende med en god og 
langsigtet planlægning, så du kan optimere virksomhedens værdi. Ligeledes 
er det vigtigt med strategiske rådgivere - såsom advokat, revisor og bank. 

ebh bank har hermed fornøjelsen at indbyde dig til et spændende seminar, 
hvor vi har inviteret tre yderst kompetente foredragsholdere til at give dig 
indblik i processerne omkring køb og salg af virksomheder. 

Hvad er min virksomhed værd? 

LEIF TULLBERG GITTE MANDRUP THOMAS SELSØ 

Leif Tullberg var indtil nytår 
2007 adm. direktør i DSV Miljø, 
og frem til 2004 var han adm. 
direktør i DSV, som han var 
medstifter af i 1976. Leif Tull-
berg varetager nu bestyrelses-
opgaver, bl.a. som formand for 
DSV Miljø, RGS 90, DSV Rå-
stoffer og Hedehusene Ejen-
domsselskab. Det er således 
en yderst kompetent og erfaren 
mand, der på mødet giver gode 
råd om køb/salg af virksomhed. 

Gitte Mandrup er uddannet 
kemiingeniør samt executive 
MBA og har mange års ledel-
seserfaring fra bl.a. Novo Nor-
disk. De seneste fem år har 
hun drevet væsentlige foran-
dringsprocesser som persona-
leudviklingschef og direktions-
medlem på Det Kongelige Tea-
ter samt HR-direktør på TV2. 
Gitte Mandrup har i år etableret 
egen virksomhed og er allerede 
en efterspurgt foredragsholder.

Thomas Selsø er uddannet 
cand.merc. i finansiering og 
regnskab og har gennem flere 
år arbejdet med strategisk og 
økonomisk rådgivning. Thomas 
Selsø er partner i Core Finance 
og ASX A/S. 

Kl. 17.00  Velkomst ved Anders Chr. Andersen, områdedirektør i ebh bank. 
Kl. 17.15 Værdiansættelse af virksomheder ved cand.merc.fir. Thomas Selsø, 

partner i Core Finance og ASX A/S. 
Kl. 18.00 Pause. 
Kl. 18.15 Fortællinger om Leif Tullbergs deltagelse i køb/salg af virksom-

heder, suppleret af Gitte Mandrup, inspirator og partner i udvik-
lingsprocesser.

Kl. 19.15  Afrunding ved områdedirektør Anders Chr. Andersen. 

Herefter er ebh bank vært ved sandwich og dejligt øl fra et mikrobryggeri. 

Sted
ebh bank a/s · Vester Søgade 10, 1. sal · 1601 København V 
(tæt ved Vesterport Station og Hovedbanegården) 

Tilmelding
til receptionist Majbritt E. Jensen · telefon 70 21 11 00 · sp@ebh-bank.dk 
Det er gratis at deltage. Men da der er begrænset deltagerantal,  
vil pladserne blive tildelt efter først-til-mølle-princippet. 

TIRSDAG 9. OKTOBER 2007 

Program for gå-hjem-møde 

Hvad er min virksomhed værd?

e g n s b a n k  h a n  h e r r e d

Invitation til virksomhedsledere

Program
for gå-hjem-møde tirsdag 9. oktober 2007

Kl. 17.00  Velkomst ved Anders Chr. Andersen,  
områdedirektør i ebh bank. 

Kl. 17.15  Værdiansættelse af virksomheder ved cand.merc.fir.  
Thomas Selsø, partner i Core Finance A/S og ASX 620 A/S. 

Kl. 18.00 Pause. 

Kl. 18.15  Fortællinger om Leif Tullbergs deltagelse i køb/salg af  
virksomheder, suppleret af Gitte Mandrup, inspirator  
og partner i udviklingsprocesser. 

Kl. 19.15 Afrunding ved områdedirektør Anders Chr. Andersen.

Herefter er ebh bank vært ved et mindre traktement

Sted 
ebh bank a/s · Vester Søgade 10, 1. sal · 1601 København V (tæt ved Vesterport 
Station og Hovedbanegården) 

Tilmelding 
til receptionist Majbritt E. Jensen · telefon 70 21 11 00 · sp@ebh-bank.dk Det er 
gratis at deltage. Men da der er begrænset deltagerantal, vil pladserne blive tildelt 
efter først-til-mølle-princippet.

Et meget stort antal mindre og mellemstore danske virksomheder med en omsætningsstørrelse på 20-175 mio. kr. får i de 
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.

Leif Tullberg var indtil nytår 2006 
adm. direktør i DSV Miljø, og frem til 
2004 var han adm. direktør i DSV, 
som han var medstifter af i 1976. Leif 
Tull-berg varetager nu bestyrelses-
opgaver, bl.a. som formand for DSV 

Miljø, RGS 90, DSV Rå-stoffer og Hedehusene 
Ejen-domsselskab. Det er således en yderst kom-
petent og erfaren mand, der på mødet giver gode 
råd om køb/salg af virksomhed.

Gitte Mandrup er uddannet kemiin-
geniør samt executive MBA og har 
mange års ledel-seserfaring fra bl.a. 
Novo Nor-disk. De seneste fem år har 
hun drevet væsentlige foran-drings-
processer som persona-leudvik-

lingschef og direktions-medlem på Det Kongelige 
Tea-ter samt HR-direktør på TV2. Gitte Mandrup 
har i år etableret egen virksomhed og er allerede 
en efterspurgt foredragsholder.

Thomas Selsø er uddannet cand.merc. 
i finansiering og regnskab og har gen-
nem flere år arbejdet med strategisk 
og økonomisk rådgivning. Thomas 
Selsø er partner i Core Finance A/S og 
ASX 620 A/S.

Leif Tullberg

Gitte Mandrup

Thomas Selsø

Vester Søgade 10 · 1601 København K

Telefon 33 73 41 00

www.ebh-bank.dk

Læs mere på www.ebh-bank.dk

ebh bank a/s er en bank med solide nordjyske rødder, idet vores historie går 
150 år tilbage. I dag er banken blandt landets 20 største pengeinstitutter. 

Samtidig er vi en moderne og utraditionel bank med en række datterselska-
ber, der beskæftiger sig med finansiel nichevirksomhed inden for anparter, 
ejendomsinvestering, projektadministration, pantebreve, inkasso, kredit-
oplysning og factoring. Læs mere på www.ebh-bank.dk 

ebh bank har siden 2001 været etableret i hovedstadsområdet, hvor der er 
opbygget et solidt netværk af kunder og samarbejdspartnere. I juli 2007 flyt-
tede banken sammen med ebh finansservice og Midt Factoring til nyt domicil. 

I modsætning til traditionelle banker har vi ikke en filial med kasseekspedition 
og faste åbningstider. I stedet kommer vore mobile bankrådgivere ud, hvor 
kunderne er, og på de tidspunkter, der passer kunderne bedst. 

Vi er hvor du er! 

Vester Søgade 10 · 1601 København K
Telefon 33 73 41 00 · www.ebh-bank.dk 

ebh bank – vi er hvor du er! 

Hvad er
min virksomhed  
værd?

INVITATION TIL 
GÅ-HJEM-MØDE
I EBH BANK KØBENHAVN 
VESTER SØGADE 10 
TIRSDAG 9. OKTOBER 2007 


