
Har du
overvejet  

fremtiden for  
din virksomhed 

og dig selv?



 

Kære ejerleder
Hvad skal der ske med din virksomhed…

… dit livsværk?

Der er mange overvejelser og beslutninger,  
når man generationsskifter.

Hvem sparrer du med i den situation?

• Nøglebundtet tager fat om de bløde  
problemstillinger i processen

• Nøglebundtet faciliterer  
fra tankernes start til alle  

er på rette plads:
Virksomhedens ejer, næste 

generation, familien og 
evt. medarbejdere

• Nøglebundtet er alt der ikke  
lige handler om jura og økonomi

Nøglebundtet hjælper dig og  
virksomheden med de næste skridt:

Plan - Overblik - Afklaring - Rollefordeling 
...og ikke mindst det usagte…

Målet er
- At sikre virksomheden kører videre på den bedste  

måde, så familiejulen også er reddet i årene frem

Her udpluk af produkter, som kan give dig afklaring!

1. Intropakke
Kom i gang møde, 3 timer hvor I får fælles grundlag til plan

Eksempler på deltagere: Ejerleder, næste generation 
(søn/datter/medarbejder), ægtefælle, bestyrelses-

formand, potentiel køber

2. Seniorpakken
Forløb til ejerleder, der mangler en plan for 

sig selv. 
Her vil vi snakke forandring, fremtid, 
mentoring og afklaring

3. Faciliteret forløb
Vi aftaler en årsplan, hvor Nøgle-
bundtet faciliterer aftalte møder, er 
support på tlf/skype og fysisk efter 
aftale. Dette forløb kan kobles til og 
fra alt efter behov. Giver mening både 
før, under og efter generationsskiftet/

ejerskiftet

4. Fortroligt netværk til næste 
generation – et forløb over 6 mdr.

Op til 8 deltagere alle næste generation 
møder ligesindede.  

– Træning til den nye tilværelse som en  
del af ledelsesgruppen/ejerleder, videndeling, 

afklaring, kompetencefokus, netværksstrategi, 
rollefordeling

5. Guld4eren 
Mentor/mentee match. 2 ejerledere møder 2 næste generation, 

de ikke kender i forvejen og sammen udgør disse fire personer  
Guld4eren, som Nøglebundtet faciliterer



 

Ring til Annette
3029 4820

1. DEL 2. DEL

VI LAVER  
EN PLAN:
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“Det er aldrig for tidligt at begynde snakken om de bløde problem-
stillinger i generationsskifte. Nøglebundtet er det ideelle, neutrale 

og trygge sted at starte snakken,  
videndele og lære fra ligesindede”

Lise Møller
Executive Director, INSEAD Wendel International 

Centre for Family Enterprise 

ATC-FOOTWEAR A/S har haft stort udbytte af Annettes 
evner og input som procesfacilitator i en både økonomisk og  

følelsesmæssigt kompliceret beslutningsproces.

Både til gruppedage og i kommunikation med enkelt  
interessenter, har Annette vist indlevelse samt evnet at give 

struktur og retning, hvilket har fremmet processen.

Jeg kan derfor på det varmeste anbefale Annette som  
procesfacilitator i spørgsmål hvor økonomi og følelser 

potentielt kan komme i konflikt.

“ProVarde har haft den store fornøjelse, at samarbejde med Annette omkring 
en ny strategi for ProVarde!  Annette har været utrolig indlevende, formået at 
holde os på “sporet” og været den væsentligste årsag til af vi har fået retning 
og struktur på vores strategiproces. Vi har endvidere benyttet os af Annettes 
kompetencer ifm. andre opgaver, og hver gang til vores fulde tilfredshed - vi 

kan derfor kun give vores bedste anbefaling.”

Finn Erik Kristiansen
Direktør ProVarde (Erhvervs- og turistorganisationen i Varde Kommune)

Kilde: Vækst i Generationer

23.000 300.000

23.000 virksomheder 
står over for et  

generationsskifte i de 
kommende år

De kommende genera-
tionsskifter vil berøre ca. 
300.000 arbejdspladser

Generationsskifteskatten 
dræner typisk fra ca. 13 pct. 

til - i visse tilfælde - over 
100 pct af virksomhedens 

egenkapital

13 % +100 %

Fakta om 
generationskifte

Gå selv i gang med afklaringen:

Skridt 1: 
Få talt situationen omkring din udtrædelse fra virksomheden godt  

igennem med din ægtefælle/partner eller anden meget tæt på.

Skridt 2: 
Få snakket med næste generation om det kunne være  

interessant at overtage.

Skridt 3: 
Få snakket med de arvinger, som ikke skal gå ind i forretningen om  

deres forventninger, hvis deres søster eller bror overtager.

Skridt 4: 
Få afklaret, om der ligger latente konflikter i virksomheden i  

forbindelse med, at den overtages af næste generation eller anden.



Har du tænkt på næste  
generation til din virksomhed?

Har du overvejet generationsskifte  
om 10 år – måske allerede om 5 år?

www.nøglebundtet.dk - ring på 3029 4820 og hør nærmere.

Annette Spicker Bruhn - Innovatorium - Birk Centerpark 40 - 7400 Herning – annette@spickerspicker.dk


