U sklopu Tjedna obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja
koji se u Hrvatskoj organizira od 4.-8.11.2019.
Ekonomski fakultet u Osijeku organizira predavanje …

„Pravni aspekti nasljeđivanja i prodaje poslovanja“
ponedjeljak, 4.11.2019., od 15 do 17 sati
Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7
Odluka o budućnosti poduzeća nakon odlaska u mirovinu i povlačenja iz biznisa aktualna je za svakog
trećeg poduzetnika u Hrvatskoj. Naime, gotovo trećina poduzetnika u Hrvatskoj u šestom je desetljeću
života i godinama kada je potrebno upitati se – na koga i na koji način prenijeti poslovanje svog
poduzeća / obrta. U razvijenim europskim zemljama koje imaju dugu tradiciju poduzetništva visoko je
razvijena svijest o složenosti prijenosa poslovanja. S druge strane, u Hrvatskoj, prema rezultatima
Business Transfer Barometra 5.300 poduzeća s oko 57.000 zaposlenih predstavljaju posebno rizičnu
skupinu čiji vlasnici ne poduzimaju potrebne korake u cilju pripreme za prijenos poslovanja i nemaju
dovoljno informacija o složenosti i trajanju ovog procesa.
Cilj predavanja je potaknuti vlasnike na pravovremenu pripremu za prijenos poslovanja kako bi se
izbjeglo donošenje odluka o budućnosti poduzeća / obrta pod pritiskom iznenadnih i nepredvidivih
okolnosti.
Tijekom predavanja bit će govora o sljedećim temama:
Þ Što je prijenos poslovanja i koji su ključni faktori uspjeha u tom procesu?
Þ Pravni aspekt nasljeđivanja i prodaje poslovanja
Sudjelovanje na predavanju je besplatno, uz prethodnu prijavu putem linka.
Predavači: dr.sc. Mirela Alpeza i Petra Mezulić Juric, nositeljice kolegija Obiteljsko poduzetništvo i
Transfer poslovanja u malim i srednjim poduzećima na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, ovim područjem
bave se aktivno kroz istraživanje najbolje europske prakse u pružanju podrške poduzetnicima u prijenosu
poslovanja, te potreba i izazova s kojima se u tom procesu suočavaju poduzetnici u Hrvatskoj. Autorice su
knjige Izazovi prijenosa poslovanja u malim i srednjim poduzećima, te brojnih slučajeva iz prakse koje koriste
u nastavnom procesu kako bi studentima približile realne probleme poduzetnika vezane uz prijenos
poslovanja. Članice su Europskog udruženja za prijenos poslovanja malih i srednjih poduzeća (TRANSEO),
gdje je od 2019. godine Alpeza voditeljica radne skupine Business Transfer Ecosystem.
Krešimir Rastija je odvjetnik s dugogodišnjim iskustvom u području trgovačkog, radnog i obveznog prava.
Nakon završetka studija prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i trogodišnjeg vježbeničkog staža
otvara odvjetnički ured nastavljajući obiteljsku odvjetničku tradiciju iza pokojnog oca dr. Josipa Rastije koja
traje pedeset pet godina. Zastupa pravne i fizičke osobe pred sudovima i drugim tijelima, te pomaže pravnim
savjetovanjem u poduzimanju optimalnih radnji i postupaka u ustroju trgovačkih društava i u postupcima
pred sudovima. U svom dosadašnjem radu zastupao je klijenata s područja cijele Republike Hrvatske te vrlo
veliki broj trgovačkih društava.
Tjedan obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja organizira CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i
poduzetništva. Cilj Tjedna je potaknuti vlasnike malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj na pravovremenu pripremu za prijenos
poslovanja. Tijekom navedenog Tjedna u nekoliko gradova u Hrvatskoj održavaju se besplatne radionice, predavanja i
savjetovanja za poduzetnike na temu prijenosa poslovanja. Tjedan obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja inspiriran je
Tjednom prijenosa poslovanja, koji se uspješno organizira u Belgiji od 2011. godine i predstavlja dobru praksu EU u jačanju
svijesti poduzetnika o prijenosu poslovanja. U sklopu Tjedna, 6.11.2019. u Zagrebu održava se konferencija Forum obiteljskih
poduzeća i prijenosa poslovanja. Više informacija: www.biznis-transfer.com

