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Hoe families het best
hun aandeelhouderschap
regelen.

Aandeelhoudersrelaties binnen
het familiebedrijf worden
bepaald door rationele en
emotionele motieven. Het
gaat om het aligneren van de
individuele belangen van de
aandeelhouders met de groei
van het bedrijf.
Relationele aspecten
zijn belangrijk, maar dé
succesfactor voor een gelukkige
ondernemersfamilie is de goede
performantie van het bedrijf
zelf. Als alle familianten de
creatie en bescherming van
aandeelhouderswaarde als
prioriteit erkennen, worden
de vraagstukken over interne
rollen, exit mogelijkheid
van aandeelhouders,
bedrijfsstrategie … meteen een
stuk eenvoudiger.
Of nog, minder abstracte
praatjes en interne politiek,
maar een ambitieuze
doelstelling voor het bedrijf.

Op dit Deloitte Family Business Event lichten onze
experten van Deloitte Fiduciaire deze efficiënte
structurering van de aandeelhoudersrelaties toe.
• Wat zijn de financiële en operationele consequenties van
familiale afspraken?
• Zijn schijnbaar juridisch sluitende afspraken wel financieel
haalbaar en uitvoerbaar?
• Worden de familiale afspraken niet overruled door
wettelijke bepalingen?
• Hoe vermijden dat gevoelsmatige details de discussie over
financieel bepalende factoren verdringen?
• Volgt er na de afsluiting van afspraken ook een opvolging
en uitvoering van de afspraken?
Deze toelichting wordt steeds gepresenteerd in duo met een
advocaat van Greenille.

Datum en locaties
• Brugge – dinsdag 4 november
Hotel Dukes’ Palace
Prinsenhof 8, 8000 Brugge
• Genk – donderdag 6 november
Carbon Hotel
Europalaan 38, 3600 Genk
• Antwerpen – maandag 24 november
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen
• Gent – dinsdag 25 november
Auberge du Pêcheur
Pontstraat 41, 9831 Sint-Martens-Latem
• Leuven – woensdag 26 november
Faculty Club
Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven
Programma
18u00-18u30
18u30-19u30
19u30

Welkom
Presentatie
Walking dinner

Hoe inschrijven?
U kan zich registreren via het online registratieformulier:
www.deloitte.com/be/family-business
Neem gerust een collega-ondernemer mee! Deelname is gratis.
Wij kijken ernaar uit om u op ons seminarie te verwelkomen!
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