U Tjednu obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja
Hrvatska udruga poslodavaca – Regionalni ured Split organizira radionicu …

„Prijenos poslovanja – važnost pripreme:
osnivača, nasljednika, poduzeća i obitelji“
četvrtak, 7. studenog 2019., od 10 – 13 sati
Split, Hotel Mondo, Kopilica 5
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 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 radionice je potaknuti vlasnike na pravovremenu pripremu za prijenos poslovanja
kako bi se izbjeglo donošenje odluka o budućnosti poduzeća pod pritiskom iznenadnih i nepredvidivih
okolnosti.
Radionicu će voditi Boris Vukić, konzultant s dugogodišnjim iskustvom savjetovanja vlasnika o
prijenosu poslovanja te će govorit će o tome kako pripremiti nasljednike, tvrtku, osnivača i obitelj za
prijenos poslovanja.
Nakon njegovog izlaganja, svoja iskustva s prijenosom poslovanja će iznijeti:
Þ Helena Budiša, UHY HB EKONOM, osnivačica i glavna Partnerica
Þ Marijan Kegalj, Electronic Security, druga generacija u obiteljskom poduzeću
Sudjelovanje na radionici je besplatno,
uz prethodnu prijavu na e-mail: jpervan@cepor.hr
Predavač:
Boris Vukić, partner je i jedan od osnivača Adizes Southeast Europe
(ASEE) te Senior Associate Adizes Intitute USA na koje je 1995. godine
certificiran za vođenje organizacijskih promjena. U prijenosu s
osnivača na nasljednike savjetovao je više od stotinu tvrtki. U svojoj
nedavno objavljenoj knjizi „Osnivači, nasljednici, menadžeri“ govori o
aktualnoj problematici prijenosa poslovanja poduzeća nastalih 1990ih na nove generacije, naglašavajući pritom važnost pripreme
osnivača, nasljednika, obitelji i poduzeća za uspješan prijenos
poslovanja.

Tjedan obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja je manifestacija koju od 4. do 8.11.2019., u suradnji s partnerskim institucijama u cijeloj Hrvatskoj
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 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.hr

