ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΩΛΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

Ζ ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΑ ΠΩΛΖΖ:
Πέξαλ ηνπ νηη κπνξεί λα είλαη κηα δύζθνιε απόθαζε από ζπλαηζζεκαηηθήο
άπνςεο, ε πώιεζε ηεο επηρείξεζήο ζαο απαηηεί ζπλερή θαη ζπγθξνηεκέλε
πξνζπάζεηα (βιέπε πην θάησ). Γελ κπνξείηε λα θάλεηε απιώο κηα πξόρεηξε
δνθηκή γηα λα δείηε ηη ελδηαθέξνλ ππάξρεη, ή λα αξρίζεηε ηε δηαδηθαζία πώιεζεο
ρσξίο πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία θαη ρσξίο λα ην έρεηε πάξεη απόθαζε.

ΠΟΣΔ ΝΑ ΠΟΤΛΖΔΣΔ:
Δάλ έρεηε επηινγή όζνλ αθνξά ηελ θαιύηεξε ρξνληθή ζπγθπξία γηα πώιεζε ηεο
επηρείξεζήο ζαο, απηή είλαη ε θάζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη σξηκάζεη θαη απνδίδεη
ζηαζεξά θέξδε, ελώ νη γεληθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξά είλαη επλντθέο. Δίλαη δπλαηόλ
λα πσιεζεί θαη κηα επηρείξεζε πνπ έρεη αξρίζεη λα θζίλεη (αθόκε θαη κία πνπ λα
ράλεη ιεθηά) θαη ζε δπζκελείο ζπλζήθεο αγνξάο - αιιά ππό ηηο ζπλζήθεο απηέο, ν
αγνξαζηήο ζα έρεη ην πάλσ ρέξη.
Να ζπκάζηε όηη δελ ππάξρεη "Γξήγνξε πώιεζε" όηαλ πξόθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο –
γη΄απηό είλαη πξνηηκόηεξν λα μεθηλήζεηε ην ζρεδηαζκό κηαο απνεπέλδπζεο ζηε
θάζε πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα πσιείζεηε ηελ επηρείξεζή ζαο. Λάβεηε ππόςε ηηο
πξνζσπηθέο ζαο πεξηζηάζεηο, ην ζηάδην ηνπ θύθινπ δσήο ηεο επηρείξεζεο ζαο
(λαη! θαη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πξνβιήκαηα γήξαλζεο) θαη ην γεληθό νηθνλνκηθό
θιίκα. θεθζείηε ζηξαηεγηθά, πξνγξακκαηίζηε γηα ηα επόκελα δύν έσο ηξία
ρξόληα!

ΑΗΣΗΑ/ΛΟΓΟ ΠΩΛΖΖ:
Πνηνί είλαη νη ιόγνη γηα ηελ πώιεζε ηεο επηρείξεζεο ζαο θαη πώο ηνπο εμεγάηε
ζηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο; Απηή είλαη ε πξώηε εξώηεζε πνπ ζα ζαο
ξσηήζνπλ πηζαλνί αγνξαζηέο! Μηα ιάζνο θξάζε ζε απηό ην ζηάδην, κπνξεί λα
απνμελώζεη έλα θαηά ηα άιια πξόζπκν αγνξαζηή.

Ζ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ:
Ση ζέιεηε λα θάλεηε κεηά ηελ πώιεζε ηεο επηρείξεζεο ζαο; Δίζηε πξόζπκνη λα
παξακείλεηε γηα έλα εύινγν κεηαβαηηθό ζηάδην; Να παξακείλεηε καθξνπξόζεζκα
σο δηαρεηξηζηήο ή σο δηεπζπληήο; Να δηαηεξήζεηε κηα κεηνςεθία ζην κεηνρηθό
θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο; Δίζηε πξόζπκνη λα ππνγξάςεηε ζπκθσλία κεαληαγσληζκνύ; Θα ζέιαηε ίζσο λα μεθηλήζεηε ή λα αγνξάζεηε κηα λέα επηρείξεζε;
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Πξέπεη λα είκαζηε πεπεηζκέλνη όηη ππάξρεη από
κέξνπο ζαο ε δέζκεπζε γηα λα πσιείζεηε ηελ
επηρείξεζε ζαο.
Αλ ε δέζκεπζε απηή δελ ππάξρεη, δελ κπνξνύκε λα
αλαιάβνπκε ηελ πώιεζε ηεο επηρείξεζεο ζαο.

Ζ απόθαζε γηα ηελ πώιεζε κηαο επηρείξεζεο
επηβάιιεηαη ζπρλά από πξνβιήκαηα δηαδνρήο, γηα
νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο, νηθνλνκηθέο αλάγθεο ή
πξνβιήκαηα πγείαο. ε άιιεο πεξηπηώζεηο, ην
θίλεηξν κπνξεί λα είλαη απιώο νηη θνπξαζηήθαηε, ε
ζπληαμηνδόηεζε, νηη ρξεηάδεζηε κηα αιιαγή ηξόπνπ
δσήο, ή όηη ζα μεθηλήζεηε κηα άιιε επηρείξεζε.
Δκείο δελ κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε γηα ζαο ην
ρξνληθό ζεκείν ζην νπνίν ζα απνθαζίζεηε νηη
πξέπεη λα πνπιήζεηε. αο ζπκβνπιεύνπκε όκσο λα
πάξεηε ηελ απόθαζε πξηλ απηή λα επηβιεζεί ζε ζαο,
δηόηη γηα λα πσιεζεί κηα επηρείξεζε κπνξεί λα
ρξεηαζηνύλ από κεξηθνί κήλεο κέρξη θαη κεξηθά
ρξόληα.

αο ζπκβνπιεύνπκε πώο λα εμεγήζεηε ηα θίλεηξα
ζαο κε θαζαξό θαη ζεηηθό ηξόπν. Σν πώο
παξνπζηάδεηε ηελ πεξίπησζε ζαο, είλαη εμίζνπ
ζεκαληηθό κε ην λα πείηε ηελ αιήζεηα. Έρεηε πάληα
ππ’ όςε νηη ην πξώην εκπόδην πνπ πξέπεη λα
μεπεξαζηεί, είλαη ε πξνθαηάιεςε νηη γηα λα πσιείηαη
κηα επηρείξεζε, ζεκαίλεη όηη είλαη πξνβιεκαηηθή.
Θα ζαο εμεγήζνπκε ηηο επηινγέο ζαο, ηα ππέξ θαη ηα
θαηά θάζε πεξίπησζεο θαη ζα ζαο βνεζήζνπκε λα
πάξεηε νξηζηηθέο απνθάζεηο.
Σν ζίγνπξν είλαη νηη ν νπνηνζδήπνηε Αγνξαζηήο, ζα
ην ζεσξήζεη πνιύ ύπνπην αλ ζέιεηε λα πιεξσζείηε
ζε κεηξεηά κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πσιεηεξίνπ θαη
ηελ επνκέλε λα θύγεηε γηα δηαθνπέο!

ΟΡΟΗ ΤΜΦΩΝΗΑ ΠΩΛΖΖ:
Πξνβιεκαηηζηείηε γηα ην ηη είδνπο πκθσλία είζηε δηαηεζεηκέλνη λα απνδερηείηε. Οη
πεξηζζόηεξνη πσιεηέο πξνηηκνύλ κηα πώιεζε κε 100% ηνπ αληίηηκνπ πιεξσηέν
ζε κεηξεηά κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο. Πξέπεη όκσο λα είζηε έηνηκνη λα
δηαπξαγκαηεπηείηε, επεηδή κηα ηέηνηα πώιεζε είλαη ην ηειεπηαίν πξάγκα πνπ
ζέινπλ νη αγνξαζηέο. Θα απνδερηείηε κέξνο ηεο πιεξσκήο λα εμαξηεζεί από
κειινληηθά θέξδε, ή έζησ θαη κηα ζηαδηαθή απνπιεξσκή; Μέξνο ηεο πιεξσκήο
ζε είδνο αληί ζε κεηξεηά, π.ρ. αληαιιαγή κε αθίλεην; Δίζηε δηαηεζεηκέλνη λα
πσιείζεηε ηελ πιεηνςεθία αληί ηνπ 100%; Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ζε
ηδηόθηεην αθίλεην, ζέιεηε ην αθίλεην λα πσιεζεί καδί κε ηελ επηρείξεζε, ή λα ην
ελνηθηάζεηε ζηνπο λένπο ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο;

αο ζπκβνπιεύνπκε θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο θαη εμεγνύκε ηηο ζπλέπεηεο ηεο
θάζε επηινγήο.
Αθόκε θαη όηαλ ππάξρεη ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηελ
ηηκή πώιεζεο κηαο επηρείξεζεο, πνιιέο θνξέο δελ
νινθιεξώλεηαη ε πξάμε ιόγσ ζεκαληηθώλ δηαθνξώλ
ζηνπο επη κέξνπο όξνπο θαη ζηνλ ηξόπν πιεξσκήο.

ΣΟΥΔΤΟΜΔΝΟΗ ΑΓΟΡΑΣΔ:
Ξέξεηε ηη ηύπνπ αγνξαζηέο είλαη πηζαλόηεξν λα ελδηαθεξζνύλ γηα ηελ δηθή ζαο
επηρείξεζε; Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο πνπ ζέιεη κηα κηθξή επηρείξεζε γηα λα
δηαρεηξίδεηαη ν ίδηνοθαη λα βγάδεη ηα πξόο ην δείλ, έρεη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο από
έλα επελδπηή ν νπνίνο δελ ζέιεη λα δηαρεηξίδεηαη πξνζσπηθά ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ.
Δπίζεο, ππάξρνπλ αγνξαζηέο ηύπνπ «lifestyle», εηαηξηθνί αγνξαζηέο, ζεζκηθνί
επελδπηέο. Όινη απηνί κπνξεί λα είλαη ληόπηνη, από άιιε πεξηθέξεηα ζηε ρώξα
ζαο, από μέλε ρώξα, ή κεηαλάζηεο πνπ ζέινπλ λα επαλαπαηξηζζνύλ.
ίγνπξα, κηα δηεζλήο πξνώζεζε είλαη ζπλήζσο πάληα ζεκηηή δηόηη έηζη
ζηνρεύνπκε ζε πνιύ κεγαιύηεξν αξηζκό αγνξαζηώλ θαη θαιύπηνληαη θαη αγνξέο
όπνπ ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα κπνξεί λα είλαη πνιύ θαιύηεξα από ηελ δηθή ζαο
πεξηνρή.

ΠΡΟΩΘΖΖ:
Με βάζε ηνλ ηύπν θαη ρώξα πξνέιεπζεο ησλ αγνξαζηώλ πνπ ζηνρεύνληαη,
εθπνλείηαη θαη ε θαηάιιειε εθζηξαηεία πξνώζεζεο – γηα ην θάζε είδνο αγνξαζηή
απαηηνύληαη δηαθνξεηηθέο ηαθηηθέο πξνζέγγηζεο. Ζ θύξηα πξόθιεζε είλαη πνηα
κέζα λα επηιέμεηε, εηδηθά εάλ ζθνπεύεηε λα πξνσζήζεηε ηελ πώιεζε ηεο
επηρείξεζεο ζαο ζην εμσηεξηθό, όπνπ είλαη θαη ε κεγαιύηεξε αγνξά.
Μπνξεί επίζεο λα κεηνλεθηείηε ζηελ πεξίπησζε ησλ εηαηξηθώλ αγνξαζηώλ, κε
ηνπο νπνίνπο ν κόλνο ηξόπνο λα αλνίμεη έλα θαλάιη επηθνηλσλίαο είλαη κέζσ
πξνζώπσλ πνπ έρνπλ πξόζβαζε ζηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ.
Θα πξέπεη επίζεο λα απνθαζίζεηε ζε απηό ην ζηάδην, θαηά πόζν ζα πξνζεγγίζεηε
αληαγσληζηέο, πειάηεο ή πξνκεζεπηέο ζαο. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο απηνί είλαη θαη
πηζαλνί αγνξαζηέο, αιιά από ηελ άιιε πιεπξά ην πώο ηνπο πξνζεγγίδεηε είλαη
έλα πνιύ ιεπηό ζέκα.
Γεληθά, ε πξνώζεζε ηεο πώιεζεο πξνζσπηθά από ηνπο ηδηνθηήηεο ελδείθλπηαη άλ
ήδε ππάξρεη ζηελή ζρέζε εκπηζηνζύλεο κε ηνλ πηζαλό αγνξαζηή. Αθόκε θαη ζε
ηέηεηεο πεξηπηώζεηο, κπνξεί λα είλαη πξνηηκόηεξν λα αλαζέζεηε ζε εθπξόζσπν
ζαο λα θάλεη κηα πξώηε θαη αλώλπκε βνιηδνζθόπεζε.

Δάλ δελ γλσξίδεηε ηη είδνπο αγνξαζηέο πξέπεη λα
ζηνρεύζεηε (θαη πώο) κπνξεί λα ζπαηαιήζεηε πνιύ
ρξόλν θαη ελέξγεηα πξνο ηε ιαλζαζκέλε θαηεύζπλζε
– ή λα πσιήζεηε ηελ επηρείξεζή ζαο ζε ρακειόηεξε
ηηκή.
Με ηηο γλώζεηο καο ζηηο εμαγνξέο/ πσιήζεηο
επηρεηξήζεσλ θαη ην δηεζλέο καο δίθηπν, μέξνπκε
πνηνύ είδνπο αγνξαζηέο λα ζηνρεύζνπκε, ζε πνηεο
ρώξεο θαη κε πνηά κέζα.

Δπηιέγνπκε ζηξαηεγηθέο πξνώζεζεο, ηηο ζπδεηνύκε
καδί ζαο θαη θαηαιήγνπκε ζε έλα νινθιεξσκέλν
πιάλν.
Μπνξνύκε λα απιώζνπκε έλα πνιύ κεγαιύηεξν
«δίρηπ» από εζάο, κέ δηάθνξα κέζα, ηόζν ζε ηνπηθό
όζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν (π.ρ. αγνξαζηέο πνπ
έρνπλ ήδε απνηαζεί ζε καο, ε ηζηνζειίδα καο,
δηαθεκίζεηο ζην δηαδίθηπν θαη ζηνλ ηύπν, ην δηεζλέο
δηθηύν ζπλεξγαηώλ καο). Ή, κπνξνύκε λα
ζηνρεύζνπκε ζπγθεθξηκέλνπο αγνξαζηέο θαη λα ηνπο
πξνζεγγίζνπκε θαη’ επζεία. Ή, λα εθαξκόζνπκε έλα
ζπλδπαζκό κεζόδσλ.
Αλεμάξηεηα από ηε κέζνδν πξνώζεζεο, εκείο
ζπλερίδνπκε λα πξνσζνύκε ζπλερώο θαη γηα αόξηζην
ρξνληθό δηάζηεκα, κέρξη λα πσιεζεί ε επηρείξεζή
ζαο.
Σέινο, ζεκεηώζηε όηη κπνξνύκε λα πξνζεγγίζνπκε
νπνηνδήπνηε πηζαλό αγνξαζηή θαη λα δηαηεξήζνπκε
πιήξε εκπηζηεπηηθόηεηα – θάηη πνπ δελ κπνξείηε λα
θάλεηε
εζείο
άλ
πξνζεγγίζεηε
αγνξαζηέο
πξνζσπηθά.

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ:
Δηνηκάζηε ινγαξηαζκνύο ηεο επηρείξεζήο ζαο γηα ηνπιάρηζηνλ ηα ηξία ηειεπηαία
έηε. Απηό είλαη απαξαίηεην. Κακηά επηρείξεζε δελ κπνξεί λα πσιεζεί ρσξίο
πξόζθαηνπο ινγαξηαζκνύο.
Δπίζεο, καδέςηε άιια ιεηηνπξγηθά δεδνκέλα πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα
παξνπζηάζεηε κηα πιήξε εηθόλα ηεο επηρείξεζήο ζαο, θπξίσο δεδνκέλα πνπ
δείρλνπλ όηη ε επηρείξεζή ζαο έρεη πξννπηηθέο αλάπηπμεο (π.ρ. πιενλάδνπζα
παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα, ξαγδαία αλάπηπμε αγνξάο, ηαθηηθνί πειάηεο, θ.ιπ.).

Θα ζέιακε λα κειεηήζνπκε ηνπο ινγαξηαζκνύο ζαο
από ηελ πξώηε επίζθεςε γηα λα θαηαλνήζνπκε πνηνί
είλαη νη ζπληειεζηέο πνπ δεκηνπξγνύλ αμία θαζώο
θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Έηζη ζα κπνξέζνπκε
λα παξάζρνπκε ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο πνπ πξέπεη λα
πξνβιεζνύλ θαη λα δηακνξθώζνπκε αληίιεςε όζν
αθνξά ην εύξνο ηηκήο πώιεζεο.

ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΦΑΚΔΛΟΤ:
Δίλαη πξνηηκόηεξν λα πξνεηνηκάζεηε έλα θάθειν όπνπ ζα έρεηε καδεκέλα όια ηα
έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ηελ επηρείξεζε: ν θάθειινο απηόο ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθόινπζα:
Πξώηα, έλα πξνθίι 1-2 ζειίδεο κε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή/ηζηνξηθό ηεο
επηρείξεζεο θαη ησλ θύξησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηνπο θύξηνπο πειάηεο,
πξνκεζεπηέο θαη αληαγσληζηέο, αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη πξννπηηθέο
αλάπηπμεο, ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα 3 ρξόληα θαη θαηάινγνο θύξησλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (αθίλεηα, εμνπιηζκόο, κεραλήκαηα, νρήκαηα).
ηε ζπλέρεηα, έλα αξρείν κε δηεπζύλζεηο γξαθείσλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ,
νλόκαηα δηεπζπληώλ θαη κεηόρσλ θαη αληίγξαθα βαζηθώλ εγγξάθσλ όπσο:
πηζηνπνηεηηθά ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ, ζπκθσλίεο ελνηθίαζεο/εθκίζζσζεο,
ειεγκέλνη ινγαξηαζκνί, ηίηινη ηδηνθηεζίαο, άδεηεο νηθνδνκήο, ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο,
πηζηνπνηεηηθά πξνηύπσλ (π.ρ. ISO, HACCP), εθηηκήζεηο αμίαο αθηλήησλ θαη/ή
απνηίκεζε ηεο επηρείξεζεο.

ΑΠΟΣΗΜΖΖ:
Σν εξώηεκα "πόζα αμίδεη ε επηρείξεζε κνπ;" είλαη ζπλήζσο ην πξώην πνπ
πξνθύπηεη. Δλώ θάζε επηρείξεζε έρεη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο θαη επνκέλσο
δηαθνξεηηθή αμία, αθόκε θαη γηα ηελ ίδηα επηρείξεζε ε αμία γηα ηνλ θάηνρν θαη ε
αμία γηα ηνλ αγνξαζηή είλαη δηαθνξεηηθέο – θαη πάιη, ε ηειεπηαία θπκαίλεηαη
αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αγνξαζηή. Έηζη, επεηδή ε απνηίκεζε επηρεηξήζεσλ δελ
είλαη κηα αθξηβήο επηζηήκε, ζπληζηάηαη πάληνηε λα έρεηε θαηά λνπ έλα εύξνο ηηκώλ
γηα δηαπξαγκαηεπηηθνύο ζθνπνύο.
Τπάξρνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο κέζνδνη απνηίκεζεο αιιά ηξείο είλαη νη βαζηθέο: Ζ
κέζνδνο ησλ εηζνδεκάησλ, πνπ βαζίδεηαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ή άιιεο
παξακέηξνπο εηζνδεκάησλ - ε κέζνδνο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, πνπ
βαζίδεηαη ζηελ θαζαξή αμία ηνπ ελεξγεηηθνύ - θαη ε κέζνδνο αγνξαίαο αμίαο πνπ
βαζίδεηαη ζε ηηκέο πώιεζεο ζπγθξίζηκσλ επηρεηξήζεσλ. Τπάξρνπλ πνιιέο
παξαιιαγέο ζηελ κεζνδνινγία θαη ζεσξεηηθό ππόβαζξν ησλ απνηηκήζεσλ, αιιά
ζην ηέινο ηεο εκέξαο, ην δήηεκα είλαη ζε πνηά ηηκή ζα δερζείηε λα πνπιήζεηε θαη
ζε πνηά ηηκή είλαη πξόζπκνο λα θιείζεη ν αγνξαζηήο ζαο.

Ζ επηηπρία ζηελ πξνώζεζε ζα εμαξηεζεί, ζε κεγάιν
βαζκό, από ηελ πνηόηεηα θαη πνζόηεηα ησλ
πιεξνθνξηώλ πνπ καο έρεηε δηαζέζεη. Απιά, πξέπεη
λα γλσξίδνπκε ηη πνπινύκε.
Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα γηα μέλνπο αγνξαζηέο πνπ δελ
ζα κπνύλ ζηνλ θόπν λα κπνύλ ζην αεξνπιάλν γηα
λα έξζνπλ λα δνύλ ηελ επηρείξεζή ζαο, άλ δελ
εμαληιήζνπλ
πξώηα
όια
ηα
πεξηζώξηα
πιεξνθόξεζεο κέζσ ηειεθώλνπ, ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ ή αιιεινγξαθίαο. Άλ δελ έρεηε ήδε
εηνηκάζεη έλα θάθειν κε όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζα
ζαο ην δεηήζνπκε.
Γελ απνθαιύπηνπκε εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο αλ
δελ ππνγξαθεί πξώηα ζπκθσλία εκπηζηεπηηθόηεηαο
θαη (όπνπ είλαη δπλαηόλ) αλ δελ ειερζεί πξώηα ην
πνηόλ ηνπ ελδηαθεξόκελνπ αγνξαζηή.
Καη' αξράο, δελ κπνξνύκε λα αζρνιεζνύκε κε ην
ζέκα ηεο απνηίκεζεο πξηλ νινθιεξσζνύλ ηα
πεξηζζόηεξα από ηα παξαπάλσ ζηάδηα – ηδίσο ηα
ζηάδηα «ηνρεπόκελνη Αγνξαζηέο» θαη «Λνγαξηακνί
θαη Λεηηνπξγηθά Γεδνκέλα». Δάλ έρεηε κηα κεγάιε
επηρείξεζε, είλαη ζθόπηκν λα γίλεη κηα αλάιπζε &
απνηίκεζε αμίαο γηα ζθνπνύο εμαγνξάο, κε ηελ
εθαξκνγή πάληα ηξηώλ ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθώλ
κεζόδσλ.
πλήζσο δελ πξνζθέξνπκε ππεξεζίεο απνηίκεζεο,
εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα κεγάιε επηρείξεζε.
Απηό πνπ θάλνπκε άηππα γηα όινπο ηνπο πειάηεο
καο όκσο, είλαη λα ηνπο δώζνπκε ηε γλώκε καο
ζρεηηθά κε ηη ζα ήηαλ έλα ξεαιηζηηθό εύξνο ηηκήο κε
βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ηνπο
ίδηνπο, ηελ εκπεηξία καο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο
αγνξάο.

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ:
Ζ παξνπζίαζε επίζεκσλ ινγαξηαζκώλ (ζε πξόηππα IFRS) είλαη απαξαίηεηε,
αιιά αλάινγα κε ηίο απαηηήζεηο ηνπ αγνξαζηή θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζήο
ζαο, ίζσο ρξεηαζηεί λα παξέρεηε πξόζζεηεο θαη ιεπηνκεξέζηεξεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πξνζαξκόζεηε ηνπο ινγαξηαζκνύο
ζαο ώζηε λα πιεξνύλ θαιύηεξα ηηο αλάγθεο πιεξνθόξεζεο ελόο αγνξαζηή ή
επελδπηή θαη όρη ησλ θνξνινγηθώλ αξρώλ.

ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ/ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ:
Όζν πην κεγάιε ε επηρείξεζε, ηόζν πην επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα εηνηκαζία κηαο
νινθιεξσκέλεο, γξαπηήο Δπελδπηηθήο Πξόηαζεο θαη ζπλνδεπηηθνύ Πεξηιεπηηθνύ
εκεηώκαηνο.
Δπίζεο, κε βάζε ην Πεξηιεπηηθό εκείσκα επηβάιιεηαη λα εηνηκάδεηαη κηα
Δκπηζηεπηηθή ύλνςε ζηελ νπνία δελ ζα αλαθέξεηαη ην όλνκα ηεο επηρείξεζεο ή
ησλ κεηόρσλ. Ζ Δκπηζηεπηηθή ύλνςε θαηαξηίδεηαη κε ηξόπν πνπ λα καο βνεζά
λα δηεξεπλήζνπκε αλ ππάξρεη θαη΄ αξρήλ ελδηαθέξνλ από θάπνην επελδπηή,
ρσξίο λα απνθαιύπηνπκε εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα.

Πξνζθέξνπκε ζπκβνπιέο θαη θαζνδήγεζε ζρεηηθά
κε ην είδνο θαη ηε κνξθή πξόζζεησλ νηθνλνκηθώλ
εθζέζεσλ ή επηρεηξεκαηηθώλ αλαιύζεσλ πνπ ζα
ρξεηαζζείηε.
Όζν αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ησλ ειεγκέλσλ
ινγαξηαζκώλ ζαο απηό επηβάιιεηαη λα γίλεη από ην
ινγηζηή ζαο.

Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ησλ πειαηώλ καο γηα εηνηκαζία
όισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνύληαη γηα πξνώζεζε
θαη νινθιήξσζε κηαο εμαγνξάο.
Δλαιιαθηηθά, κε ηελ πνιύρξνλε εκπεηξία καο,
κπνξνύκε λα ζπκβνπιεύζνπκε ηνπο πειάηεο καο
ζρεηηθά κε ηε δνκή, ην πεξηερόκελν θαη ην είδνο
εγγξάθσλ πνπ απαηηνύληαη αλάινγα κε ηηο
ηδηαηηεξόηεηεο ηεο επηρείξεζεο ηνπο. Δπίζεο λα
ζπληνλίζνπκε θαη επνπηεύζνπκε ηελ εηνηκαζία
ηέηεησλ εγγξάθσλ από άιινπο επαγγεικαηίεο.

Ζ Δκπηζηεπηηθή ύλνςε απνζηέιιεηαη ζε ζηνρεπκέλνπο πηζαλνύο αγνξαζηέο, ζε
ζπλεξγάηεο καο ζην εμσηεξηθό θαη θαηαρσξείηαη επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα καο.

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΠΡΟΩΘΖΖ:
Οη πιεξνθνξίεο πνπ απνθαιύπηνληαη δεκόζηα είλαη πάληνηε κηα πξάμε
εμηζνξξόπεζεο: όζν ιηγόηεξεο πιεξνθνξίεο δώζνπκε ζε ηπρόλ ελδηαθεξόκελνπο,
ηόζν ιηγόηεξε ε πηζαλόηεηα λα πξνζειθύζνπκε ην ελδηαθέξνλ θάπνηνπ
ππνςήθηνπ αγνξαζηή, απιά επεηδή ε επελδπηηθή πξόηαζε δελ είλαη ζαθήο ή
επεηδή δελ κπνξνύκε λα αλαδείμνπκε ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζαο.
Από ηελ άιιε πιεπξά, κπνξεί λα κε ζέιεηε ην πξνζσπηθό, αληαγσληζηέο,
πξνκεζεπηέο, ή αθόκε θίινη & ζπγγελείο, λα κάζνπλ όηη πνπιάηε ηελ επηρείξεζε
ζαο. Δπίζεο ζίγνπξα δελ ζέιεηε λα ζαο ελνρινύλ ζπλερώο δηάθνξνη πνπ δελ
έρνπλ θακκία πξόζεζε (ή ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο) λα αγνξάζνπλ ηελ
επηρείξεζε ζαο («ραζνκέξεδεο!»).

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΗ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΗ:
Μόιηο έρεηε ηελ πξώηε επαθή κε ελδηαθεξόκελν αγνξαζηή, ηόηε αξρίδεη θαη ε
δηαδηθαζία απνθάιπςεο εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ. Σν ηη πιεξνθνξίεο ζα
δώζεηε θαη ζε πνηα θάζε, είλαη πάληνηε έλα δύζθνιν δήηεκα. Αθελόο, έλαο «θαιή
ηε πίζηεη» ελδηαθεξόκελνο αγνξαζηήο ρξεηάδεηαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο κε
βάζε ηηο νπνίεο ζα κπνξέζεη λα πάξεη κηα ζεκαληηθή απόθαζε – επαίζζεηεο θαη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, δελ ζέιεηε λα θάλεηε
νπνηαδήπνηε πξόσξε απνθάιπςε πξηλ λα είζηε εύινγα πεηζκέλνη όηη ζα
επηηεπρζεί ε πώιεζε.
Δπηπρώο, ππάξρνπλ εκπεδσκέλεο θαη θνηλώο απνδεθηέο δηαδηθαζίεο πνπ
εθαξκόδνληαη ζε πεξηπηώζεηο εμαγνξώλ. πλεπάγνληαη ηε ρξήζε πκθσληώλ
Δκπηζηεπηηθόηεηαο, Μλεκνλίσλ πλαληίιεςεο, Γειώζεσλ θαη Παξαζηάζεσλ,
Δγγπήζεσλ, Λνγαξηαζκώλ Escrow, πκθσληώλ Γένπζαο Δπηκέιεηαο θαη άιια
«εξγαιεία» πνπ είλαη θαιύηεξν λα αθήλνληαη ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα.

ηνρεύνπκε πάληα ζην λα παξέρνπκε επαξθή
πιεξνθόξεζε πνπ λα πξνζειθύζεη ην ζσζηό είδνο
αγνξαζηή, ρσξίο λα απνθαιύπηεηαη ε ηαπηόηεηα ηεο
επηρείξεζεο. Φηιηξάξνπκε θαη ειέγρνπκε όινπο ηνπο
ελδηαθεξόκελνπο θαη ζαο εκπιέθνπκε κόλν όηαλ
πεηζζνύκε νηη ππάξρεη πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ γηα
ηελ αγνξά.
Πάληνηε ζπδεηνύκε ζέκαηα εκπηζηεπηηθόηεηαο ζε
ζρέζε κε ηνλ ηξόπν πξνώζεζεο ζε πνιύ πξώτκν
ζηάδην θαη ζπκθσλνύκε καδύ ζαο γηα ηελ θαηάιιειε
ηζνξξνπία.

Μόιηο ηθαλνπνηεζνύκε νηη έρνπκε απζεληηθό
ελδηαθέξνλ, δεηάκε πάληνηε λα ππνγξαθεί
πκθσλία Δκπηζηεπηηθόηεηαο (ζε απηό ην ζηάδην, νη
πεξηζζόηεξνη «ραζνκέξεδεο» εμαθαλίδνληαη!). Μόλν
ηόηε απνθαιύπηνπκε νλόκαηα θαη νηθνλνκηθά
δεδνκέλα. Δάλ ππάξρεη ζνβαξό ελδηαθέξνλ γηα λα
μεθηλήζεη ε δηαπξαγκάηεπζε, δηεπζεηνύκε ηελ πξώηε
ζπλάληεζε κεηαμύ ζαο θαη ηνπ αγνξαζηή.
Αθνινύζσο, άλ ζπλερίζεηε κε ιεπηνκεξείο
δηαπξαγκαηεύζεηο, εκείο ζαο ζπκβνπιεύνπκε όζν
αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο αλάινγα θαη κε ην κέγεζνο ή
ηελ πνιππινθόηεηα ηεο ζπλαιιαγήο. ε απηό ην
ζηάδην, ελδείθλπηαη λα έρεηε θαη ηηο ππεξεζίεο
λνκηθνύ ζπκβνύινπ, θαηά πξνηίκεζε θάπνηνπ πνπ
λα έρεη εκπεηξία ζε εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ.

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΞΑΓΟΡΑ:
Ση κπνξείηε λα θάλεηε εάλ ν αγνξαζηήο έρεη ζπκθσλήζεη λα αγνξάζεη ηελ
επηρείξεζή ζαο, αιιά ρξεηάδεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη κέξνο ηεο αμίαο εμαγνξάο θαη
δπζθνιεύεηαη λα εμαζθαιίζεη Σξαπεδηθό δαλεηζκό ή άιιν ηύπν ρξεκαηνδόηεζεο;

ΚΛΔΗΗΜΟ/ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ:
Οξίδεηαη σο ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ηειηθώλ θαη ακεηάθιεησλ ζπκθσληώλ
γηα πώιεζε ηεο επηρείξεζεο (όρη απαξαίηεηα ε εκεξνκελία θαηα ηελ νπνία ζα
εηζπξάμεηε όιν ην πνζό από ηελ πώιεζε).
πζηήλνπκε πάληα όπσο όιεο νη ζπκθσλίεο ζπληαρζνύλ, ή ηνπιάρηζην ειερζνύλ,
από ην λνκηθό ζαο ζύκβνπιν.

Απηή είλαη ε κόλε πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα
ζπκβιεζνύκε θαη κε ηνλ αγνξαζηή. Ζ ηθαλόηεηά καο
λα εμαζθαιίζνπκε ρξεκαηνδόηεζε γηα ηνλ αγνξαζηή
ζα ζαο βνεζήζεη λα θιείζεηε ηελ πώιεζε θαη πηζαλό
λα κεγηζηνπνηήζεη ην πνζνζηό πνπ ζα πάξεηε ζε
κεηξεηά κε ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Δμαγνξάο.

Μεηά από πνιινύο κήλεο εξγαζίαο πνπ
ζπλεπάγνληαη εθαηνληάδεο ηειεθσλήκαηα, email,
επαθέο,
ζπλαληήζεηο,
έξεπλαο
αγνξάο,
απoηπρεκέλεο πξνζεγγίζεηο, θ.ιπ., θ.ιπ., εκείο
ζίγνπξα δελ πξόθεηηαη λα ιείςνπκε από έλα ηέηεην
επηπρέο γεγνλόο. Δπηπιένλ, απηή είλαη θαη ε κέξα
πνπ πιεξσλόκαζηε!

ΚΟΣΟ:
Δάλ ην δήηεκα ηεο απνηίκηζεο ηεο επηρείξεζεο είλαη ην πξώην πνπ πξνθύπηεη,
ηόηε ην δεύηεξν είλαη ζπλήζσο "πόζα είλαη ε πξνκήζεηα ζαο;" Λάζνο εξώηεζε!
Σν ηη ρξεηάδεηαη λα ζπγθξηζεί είλαη ην θόζηνο ηεο:
A. Πξνζέγγηζεο «Do-it-Yourself» :
Πόζν ζα πιεξώζσ γηα δηαθήκηζε;
Πόζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ζηξαηεγηθή πξνώζεζεο;
Μπνξώ λα εληνπίζσ/πξνζεγγίζσ πηζαλνύο αγνξαζηέο από ην εμσηεξηθό;
Πόζν ρξόλν ζα ζπαηαιήζσ κε «ραζνκέξεδεο»;
Πόζν ρξόλν ζα αλαιώζσ ζε πξνθαηαξθηηθέο επαθέο πνπ δελ νδεγνύλ πνπζελά;
Ση είλαη ην θόζηνο κνπ αλ μνδεύσ πεξηζζόηεξν ρξόλν λα πσιήζσ ηελ επηρείξεζή
κνπ, αληί λα ηελ δηεπζύλσ;
Ση είλαη κνπ θόζηνο κνπ αλ πξνκεζεπηέο, πειάηεο ή ππάιιεινη κάζνπλ όηη
πξνζπαζώ λα πσιήζσ ηελ επηρείξεζε;
Ση είλαη ην θόζηνο κνπ εάλ θάλσ ιάζε ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο;
Ση είλαη ην θόζηνο αλ δελ επηηεπρζεί ε θαιύηεξε δπλαηή ηηκή;
Σειηθά, ηη είλαη ην θόζηνο ηεο απνηπρίαο;
ΔΝΑΝΣΗ ηνπ θόζηνπο ηεο πξνζέγγηζεο:
Β. «Αο ην αθήζσ ζηνπο εηδηθνύο» (βιέπε δεμηά ζηήιε):
Γελ ππάξρεη εγγύεζε γηα ην απνηέιεζκα, αιιά νη πηζαλόηεηεο επίηεπμεο πώιεζεο
γξεγνξόηεξα θαη ζε ςειόηεξε ηηκή, είλαη πνιύ θαιύηεξεο. Πηζηεύνπκε αθξάδαληα
όηη απηό ην θαιύηεξν θαη γξεγνξόηεξν απνηέιεζκα θνζηίδεη ιηγόηεξν από ηελ
πξνζέγγηζε «Do-it-Yourself» .

H Dealmasters παξέρεη όιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ
αλαθέξνληαη παξαπάλσ έλαληη ελόο νλνκαζηηθνύ,
πξνθαηαβνιηθνύ Σέινπο Δγγξαθήο θαη κηαο Ακνηβήο
Δπηηπρίαο ηελ νπνία εηζπξάηηνπκε όηαλ πσιεζεί ε
επηρείξεζε (θνηλώο, «πξνκήζεηα»).
Σν Σέινο Δγγξαθήο θαιύπηεη έλα κηθξό κέξνο ηνπ
δηθνύ καο θόζηνο θαη είλαη πνιύ ιηγόηεξν από όηη ζα
ρξέσλε έλαο ζύκβνπινο (ή πνιινί ζύκβνπινη) γηα
ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε ζηνπο πειάηεο καο
από ηελ εκέξα πνπ ζα έρνπκε ηελ πξώηε ζπλνκηιία,
κέρξη ηελ εκέξα πνπ πσιείηαη ε επηρείξεζε. Γελ
ππάξρεη θακκία άιιε επηβάξπλζε ή ρξέσζε κέρξη λα
πσιεζεί ε επηρείξεζε, αθόκε θαη αλ ε ύκβαζε καο
αλαλεσζεί.
Ζ Ακνηβή Δπηηπρίαο πνηθίιιεη αλάινγα κε δηάθνξεο
παξακέηξνπο, θπξίσο ηνλ ηύπν ηεο ύκβαζεο
κεηαμύ
καο
(ε
Μή-Απνθιεηζηηθή
ύκβαζε
ζπλεπάγεηαη πην ςειή ακνηβή), ην βαζκό
εκπηζηεπηηθόηεηαο (πεξηζζόηεξε εκπηζηεπηηθόηεηα
ζεκαίλεη θαη ςειόηεξε ακνηβή, δεδνκέλνπ όηη είλαη
πην δύζθνιε ε πξνώζεζε) θαη Εεηνύκελε Σηκή (κε
ξεαιηζηηθέο ηηκέο επηβάιινπλ πην ςειή ακνηβή,
απιώο επεηδή θαζηζηνύλ πνιύ πην δύζθνιν ην έξγν
καο).

