U sklopu Tjedna obiteljskih poduzeća

i prijenosa poslovanja
koji se u Hrvatskoj organizira od 4.-8.11.2019.
Akademija za poduzetništvo Pučkog otvorenog učilišta Varaždin
organizira radionicu …

„Obiteljsko poduzeće i prijenos poslovanja“
… za vlasnike malih poduzeća i obrta na temu PRIPREME za prijenos poslovanja

utorak, 5.11.2019., od 17:30 do 19:30 sati
Hallerova aleja 1/I, Varaždin
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 Barometar istraživanja 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 / obrta pod pritiskom iznenadnih i nepredvidivih okolnosti.
Tijekom radionice bit će govora o sljedećim temama:
Þ Zašto je važno pripremiti se za prijenos poslovanja?
Þ Nasljeđivanje i prodaja poduzeća kao najčešći modeli prijenosa poslovanja
Þ Kada i kako započeti pripremu i koga uključiti u proces?
Sudjelovanje na radionici je besplatno, uz prethodnu prijavu na e-mail: pou@pouvarazdin.hr
Predavači: Nikola Oršanić je konzultant s više od 15 godina poduzetničkog iskustva u više projekata.
Prodajom vlasničkih udjela u tri pravna subjekta stječe početno razumijevanje i iskustvo u prijenosu
poslovanja. Dodatnim edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu u području poslovnog posredovanja odlučuje
iskoristiti svoje dugogodišnje iskustvo te usmjeriti se na podršku mikro i malim tvrtkama u pripremi za
prijenos vlasništva, procjenu vrijednosti te vođenje kompletne transakcije, a zainteresiranim kupcima nudi
podršku kod pronalaženja željenog poslovnog subjekta kao način ulaska u poduzetništvo ili investiciju.
Sandro Zovko predstavnik je druge generacije u obiteljskom poduzeću ZGI d.o.o., jednog od najvećih
regionalnih poduzeća koje posluje na području Hrvatske i BiH u području sigurnosti u radnom i životnom
okolišu. U poduzeće, koje je 1995. godine osnovao njegov otac, došao je 1996. godine i prošao put od
pripravnika, samostalnog izvršitelja, rukovoditelja laboratorija, do direktora 2011. godine. Sandro će
govoriti o svom izboru uključivanja u obiteljski biznis, te izazovima prijenosa poslovanja iz perspektive
nasljednika.
Tjedan obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja je manifestacija koju od 4.-8.11.2019. godine, 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
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 organizira se u Hrvatskoj po prvi put, a
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

