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Drie Corporate Finance
specialisten bundelen krachten
en starten nieuw kantoor
met nieuw elan
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Recessie, kredietcrisis…
De berichten in de media liegen er niet om. Maar wat als je als ondernemer met plannen rondloopt om je bedrijf te verkopen? Is dat wel
te doen in de huidige periode? Zeker wel! Zeggen de Corporate
Finance specialisten van JM Corporate Finance. Maar zorg er dan voor
dat je bedrijf op tijd verkoopklaar wordt gemaakt. Daar hoef je de crisis
niet voor af te wachten.
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Pure expertise
Kritisch kijken naar je onderneming is juist
in deze tijd van groot belang. Aan een bedrijfsoverdracht gaat veel vooraf. Mentaal
en emotioneel is het een grote stap om
afstand te doen van je bedrijf. En wanneer
je deze beslissing hebt genomen begint
het eigenlijk pas. Een regulier accountantskantoor heeft de expertise van
Corporate Finance doorgaans niet in huis.
Daar heb je een fulltime specialist voor
nodig. Een expert die al talloze bedrijven
heeft doorgelicht en klaar heeft gemaakt
voor verkoop. Ook bij een bedrijfsovername is het van groot belang geen lijken
in de kast aan te treffen, want zoiets kan
je in deze tijd wel je spreekwoordelijke
kop kosten. Om problemen te voorkomen
en meteen goed van start te kunnen gaan
heb je de kritische blik van een Corporate
Finance expert nodig. En die vind je dus bij
JM Corporate Finance.
Uit NIPO-onderzoek blijkt dat 15% van
de directeuren-grootaandeelhouders verwacht binnen vijf jaar te stoppen met het
bedrijf. Van de ondervraagde onder nemers
geeft 35% aan niet te weten hoe hij of zij
op zoek zou gaan naar een geschikte
koper. Aan de andere kant, de kant van de
koper, blijkt uit onderzoek dat 70 tot 80%
van de grotere bedrijfsoverdrachten, fusies en overnames mislukt. Uit onderzoek
van MKB Nederland is gebleken dat het
voortbestaan van 30% van de familiebedrijven wordt bedreigd door onvoldoende

voorbereiding van de overname met als
gevolg, slecht uitgevoerde bedrijfsopvolgingen.

Senioriteit en passie
Drs. Jan van Wijngaarden RA, Mr. Michiel
Martin en drs. Remco Broeders AA zijn
werkzaam geweest bij ESJ en diverse Big
4 organisaties waar zij zowel MKB- als internationale ervaring hebben opgedaan.

nationale markt. De expertise en ervaring
die zij samen in huis hebben, is uniek voor
de regio. Daarnaast hebben zij een breed
netwerk in andere expertises, zoals die op
het juridische- en ﬁnancieringsvlak. Deze
aspecten zorgen, samen met de senioriteit
die zij in de afgelopen jaren verworven
hebben, voor een unieke en vooral onafhankelijke dienstverlening.

hoorlijk van elkaar kunnen afwijken. Nee,
het is niet meer hetzelfde als een paar jaar
geleden, maar het moge duidelijk zijn dat
gezonde ondernemingen sterker staan.
Ben je sceptisch over de kracht van je
bedrijf? Dan is er Corporate Recovery. Een
winstverbeteringtraject dat zeker nu interessant is. JM is hierin gespecialiseerd.

Corporate Recovery
Je bedrijf raakt in de problemen. Ga je
kopje onder, of laat je de organisatie met
een kritische blik bekijken, om te zien wat
de oorzaak is en welke maatregelen er genomen moeten worden op korte en lange
termijn? Is er een herﬁnanciering nodig?

Denk vooruit
Begin dit jaar namen zij de stap om zich
gedrieën puur en alleen te richten op
Corporate Finance, vanuit een nieuw
kantoor. JM Corporate Finance is daarmee
meteen het grootste onafhankelijke kantoor op het gebied van Corporate Finance
in de regio, waarbij reeds 10 werknemers
werkzaam zijn. Vanuit dit nieuwe kantoor
bedient de JM organisatie niet alleen de
regionale en nationale, maar ook de inter-

En waar ga je die vandaan halen? Ook de
banken zijn op dit moment erg kritisch en
hanteren offertes en voorwaarden die be-

Crisis of niet, er worden nog steeds nieuwe ondernemingen opgestart. Zo ook
JM Corporate Finance. Want een gezonde
onderneming met een nieuw elan staat
sterk in de markt. En er worden dagelijks
ondernemingen verkoopklaar gemaakt,
zodat wanneer het juiste moment van
verkoop zich aandient, er meteen gehandeld kan worden. De toekomst ligt nog
steeds open; aan jou de keuze.
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