Aankoopbegeleiding
Waardeinzicht in uw beoogde investering

Aankoopbegeleiding

Hoe kunnen wij u ondersteunen?
Uw uitdaging
Inzicht in de waarde en strategische fit van een aan te kopen
onderneming zijn cruciaal voor een goede prijsbepaling:
wat koop ik nu en draagt het bij aan mijn strategische

Wat doen we?

doelstellingen?

Wij zetten onze ervaring en expertise in om u te helpen om snel
het gewenste inzicht te bieden. Daarnaast maken wij samen

Een goed beeld bij de kwaliteit van de historische en

met u een plan van aanpak en definiëren specifieke behoeften

toekomstige cijfers is hierbij van belang. Een due diligence

bij de aan te kopen onderneming gebaseerd op:

helpt om dit inzicht te bieden.

• Inzicht in en toets op de value drivers;
• Strategische fit, doelen en synergiën;

Wat kan YellowFinance voor u betekenen?

• Kwaliteit van het resultaat, balans en cash flow;

Bij YellowFinance hebben we meerdere ondernemingen

• Toets op realiseerbaarheid financiële prognoses;

geadviseerd bij de realisatie van hun koopstrategie door

• Inzicht in financiële risico’s en kansen.

financieel inzicht te bieden in de kwaliteit van de historische en
toekomstige resultaten.

i

Tijdens de uitvoering van het due diligence proces maken wij

onderdeel uit van een acquisitieteam of zijn wij de versterking
Wij beschikken over hoogopgeleide hands-on professionals met

en sparringpartner van uw finance team (rechterhand van het

een brede ervaring op het gebied van financieel management,

management).

fusies en overnames en post acquisitie support. In combinatie
met onze praktische insteek zijn wij in staat om in een kort en

Wat leveren we?

bondige analyse de belangrijkste financiële risico’s en kansen

We bespreken de uitkomsten van onze analyses en bieden

in kaart te brengen die van belang zijn bij een aankoop en

u kort en bondige analyse op maat aan. Onze verwachte

integratie.

tijdsbesteding is afgestemd op uw wensen en uitgangspunten.

Good to really know you!
YellowFinance ondersteunt organisaties in dynamische
omgevingen op financieel (strategisch) gebied. Wij zijn
enthousiaste hoog opgeleide professionals met veel ervaring
in het oplossen van complexe vraagstukken. Onze kennis
en jarenlange ervaring maakt dat we vraagstukken vanuit
een breder (ondernemers)perspectief benaderen. Graag
zetten wij die kennis in om ondernemingen te ondersteunen
bij (financiële) vraagstukken en met het realiseren van de
groeiambities!  

Waar staan wij voor?
De juiste mens op de juiste plek voor het beste resultaat.
Dat is Yellow. Wij geloven in betekenisvolle relaties en halen
het beste uit onszelf en de mensen om ons heen. We herkennen
de complexe financiële (strategische) uitdagingen waar onze
relaties mee worstelen, maken deze bespreekbaar en lossen
ze samen slim en effectief op.
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