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Skal dit livsværk overleve dig?

Ingen ved, hvordan eller hvornår man skal herfra, og det er nok også det bedste.

Men netop det faktum - at man ikke kender tidspunktet - gør det vigtigt i tide at tænke på 

den virksomhed, man kan komme til at efterlade.

Mange virksomheder - etableret og drevet af en ildsjæl med ideer og energi - har to ting 

til fælles. De er ofte ejet af én person, og så har de det med hurtigt at vokse sig større. 

Faktorer der gør det mere end fornuftigt at etablere et virksomhedstestamente®.

Et virksomhedstestamente® skaber klarhed over ejerens reelle ønsker og kan være et 

vigtigt værktøj for ledende medarbejdere og bestyrelsen m.fl. i bestræbelserne på at få 

virksomheden til at overleve fra dag ét, hvis ejeren går bort.

Som erhvervsspecialister inden for bl.a. generationsskifte anbefaler Hulgaard Advokater 

udarbejdelse af et virksomhedstestamente®. Vi har sat os grundigt ind i tingene, og et 

sådan testamente kan etableres ved et møde med dig og evt. dine rådgivere uden større 

formaliteter. Det kræver trods alt kun lidt -  at få mere ro i sjælen.
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Hulgaard Advokater beskæftiger sig udelukkende med erhverslivet og har således opbygget en betydelig 

viden indenfor erhvervsjura, generationsskifte samt skatte- og afgiftsområdet.

 

Ved at etablere teams som bl.a. “Business” og “Tax Team” øger vi vidensdelingen internt og styrker vores 

specialkompetencer, således vi altid kan stille det stærkeste hold til opgaven.

I vores rådgivning tilstræber vi et højt fagligt og etisk niveau, ligesom vi lægger vægt på et tæt samarbejde 

med kunden og rådgivere for at nå den for kunden bedste løsning.
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