
Overname van het bedrijf door de 
kaderleden of bedrijfsleider(s) :  

de aanpak van Deminor
Deminor begeleidt u bij het overnameproces 

van de onderneming door de kaderleden of bedrijfsleider(s)

Deminor beschikt over een ervaren team van financiële en juridische experten die u bijstaan in het kader 
van de overname van een bedrijf :

Juridische aspecten Financiele aspecten

• Juridisch structureren van het proces

• Analyse van de statuten en huidige 
aandeelhoudersovereenkomsten 

• Opmaak van de overnamecontracten en nieuwe 
aandeelhouders-overeenkomsten

• Juridische ondersteuning bij alle stappen van het 
overnameproces

• Review van het business plan

• Waardebepaling van de onderneming op basis van de 
gebruikelijke waarderingsmethodes (DCF, Multiples, 
Substantiële waarde)

• Opmaak van het financieringsdossier

• Bijstand en opvolging van het dossier bij de 
investeerders (banken, institutionele of private 
investeerders, etc.)



Onze aanpak
Een flexibele aanpak gericht op maat van uw behoeften :

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5

Dataverzameling 
en analyse van 
de juridische 
documenten en 
financiële cijfers van 
de onderneming.

Opmaak van het 
business plan in 
overleg met het 
management

Haalbaarheids-
studie van de 
overname.

Opmaak van het 
overname-dossier 
en bijstand bij het 
onderhandelen 
met de verkopers.

Bijstand bij de 
onder-handelingen 
met potentiële 
investeerders 
(banken, etc.).

Opstellen van 
de overname-
contracten 
en afronden 
van de transactie.

Onze toegevoegde waarde
 Ondersteuning door financiële en juridische experten bij de diverse stappen in het overnameproces.
 Onze interventie in het overnameproces staat u toe om met kennis van zaken uw beslissingen te nemen en 

zodoende de kans op onzekerheden en risico’s te verminderen.
 Een nauwkeurige en multidisciplinaire aanpak op basis van uw behoeften.

Uw garanties
Deminor staat voor:

 Totale onafhankelijkheid en een objectieve aanpak.
 Strikte confidentialiteit.
 Vastberadenheid om de vastgestelde objectieven te bereiken.
 Erkende expertise en ervaring sinds meer dan 25 jaar inzake de bescherming van minderheidsaandeelhouders.
 Flexibiliteit die ons in staat stelt om onze interventies aan elke situatie aan te passen. 
 Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtbrief.

Budget
 Vooraf afgesproken uurtarief.
 Een maandelijkse facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.
 Een indicatief budget in elke fase van de opdracht.
 De mogelijkheid tot het bepalen van een variabele vergoeding (success fee) teneinde uw belangen te aligneren 

met deze van Deminor.

Onze referenties
Gezien het vertrouwelijk karakter van de meeste dossiers, zijn deze enkel beschikbaar op aanvraag.
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Voor meer informatie of een offerte op maat:


