Is het bedrijfsmatig
erop of eronder?
Business Recovery 3.0

Erken de situatie en
laat je helpen!

In 5 stappen terug
naar een gezonde
bedrijfsvoering

De intelligente open-up is in voorbereiding.
Ondernemers moeten hun plek gaan vinden in de
anderhalvemeter samenleving. Maar bij een aantal
bedrijven is het ‘erop of eronder’.

Finance

Erken
Voor ondernemers geldt: erken
de situatie en laat je helpen
indien nodig. Want hoe eerder
een hersteltraject met de juiste
ondersteuning wordt opgestart,
hoe groter de kans op succes.

Aanpak
Lion Finance en Roodhals Capital hebben hiervoor een
geïntegreerde aanpak. Gestructureerd, stap voor stap,
deskundig en oplossingsgericht. Met inzet van de juiste
professionals. Scherp in beeld wat moet, en oog voor de
mens in het bedrijf. Door en voor ondernemers, dus volstrekt
onafhankelijk.

Vijf stappen
Om ondernemingen
terug te brengen naar een
gezonde bedrijfsvoering

◢ Analyse
hoeveel tijd hebben we en wat is er om mee te werken?
◢ Cashmanagement op scherp gezet
sturen op liquiditeit om het bedrijf overeind te houden
◢ Optimaliseren van winstgevendheid en vermogenspositie
als fundament onder de toekomst
◢ Gestructureerd vooruitkijken
een nieuwe bedrijfsstrategie creëren en implementeren

Stel je vraag
Iedere ondernemer moet
zich de eerlijke vraag stellen:
waar sta ik en red ik het
alleen? Succes is nimmer
gegarandeerd, de beste
oplossing wel. En ‘niets doen’
is geen optie. Bel ons voor een
kennismakingsgesprek. Want
als het er om spant, is elk uur
er één.

◢ Zekerstellen van de nieuwe continuïteit
professionaliseren om het bedrijf van voor tot achter
toekomstbestendig te maken

Onderneem Actie
Wij staan klaar om meteen in actie te komen. Lion Finance en
Roodhals Capital. Het beste van twee werelden. Eén plus één
is drie. Vandaar: Business Recovery 3.0.

Finance
Via zijn CFO’s to Share voorziet Lion Finance
ondernemingen van vaste financiële expertise
in eigen huis. Om werk uit handen te nemen,
problemen op te lossen, de financiële kwaliteit
te verbeteren en een ‘vooruitkijkspiegel’ te
creëren. Maar ook een ervaren sparringpartner.
Op het gebied van bedrijfsvoering of het
creëren van een nieuwe strategie. Parttime,
tegen een vaste prijs. Bereikbaar voor kleine en
middelgrote bedrijven.

Toonaangevend corporate finance bedrijf
dat financiële oplossingen adviseert
en arrangeert voor middelgrote
bedrijven in Europa. Met als missie
om financiële alternatieven te creëren
voor deze bedrijven en kansen voor
investeerders. Roodhals Capital is
daarnaast partner voor investeerders en
investeringsfondsen, fondsenwerving en
introducties. Met een uitgebreid netwerk
in zakelijke en financiële markten.

