
Invitation til åbningskonference: 24. november 2015

Her er de nye veje til vækst for SMV’erne

Kære ejere, ledere og andre med interesse for SMV’erne 

'HQ�����QRYHPEHU������O¬IWHU�&HQWHU�IRU�6P��RJ�0HOOHPVWRUH�9LUNVRPKHGHU�VO¬UHW�IRU�GH�IRUHO¬ELJH�UHVXOWDWHU�DI�àHUH�
års forskning omkring SMV’ernes veje til vækst og udvikling. Rigtig mange passionerede ejerledere, bestyrelsesmed-
lemmer og rådgivere har over årene bidraget til vores forskning og aktiviteter. Nu er det tid til at gøre foreløbig status 
og give redskaber og viden tilbage.  

Vi pakker værktøjskassen ud…
På konferencen præsenterer vi de seneste forskningsresultater omkring SMV’ernes veje til vækst og dykker dybt i 
værktøjskassen. Hvordan spiller ejerlederens personlighed ind på virksomhedens muligheder og trusler? Hvilke ube-
trådte stier kan I som virksomhed med fordel udforske? Og hvad skal du som ejerleder være særligt opmærksom 
på?

Tre ejerledere stiller beredvilligt op og fortæller om, hvordan de har brugt værktøjerne og arbejdet med dem selv 
som ledere, med deres virksomhed og deres forretningsmodel.

���2J�VS¬UJHU�GHP��GHU�KDU�LQGà\GHOVH
9L�KDU�RJV��WUXNNHW�HQ�U�NNH�SHUVRQHU�LQG��GHU�KDU�LQGà\GHOVH�S��609ÃHUQHV�UDPPHYLON�U��+YRUGDQ�DUEHMGHU�'DQVN�
,QGXVWUL�IRU�DW�KM�OSH�609ÃHUQH�RJ�S�YLUNH�SROLWLNHUQH"�+YDG�PHG�EDQNHUQH�À�HU�GHUHV�ßQDQVLHULQJVIRUVODJ�HQ�IRUGHO�
eller ulempe for SMV’erne? Og hvordan italesætter medier og erhvervskommentatorer SMV’ernes vækstudfordrin-
ger? Dette er blot nogle af emnerne, vi tager op på denne dag i SMV’ernes tegn. Selv frokosten har SMV-tema  
og er leveret af en af de SMV’er, som deltager i forskningsprojektet. 

Tilmeld dig med det samme
 » Der kun et begrænset antal pladser til ikke-ejerledere
 » Du får rabat, hvis du tilmelder dig inden 1. november

Pris
 » Inden 1. november:  

250 kr. for ejere og ledere af SMV’er. 500 kr. for alle andre.
 » Efter 1. november:  

350 kr. for ejere og ledere af SMV’er. 600 kr. for alle andre. 

TILMELD DIG PÅ 
smv.au.dk/åbning

Tid og sted
24. november 2015  

Kl. 8.30 - 16.15  
Aulaen, Aarhus Universitet,  

Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C

SE PROGRAMMET PÅ BAGSIDEN  
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Program for dagen
ForMiddag

08.30-09.00 
5HJLVWUHULQJ��NDſH�RJ�QHWY�UN

09.00-09.10 
Velkommen
- Leif Beck Fallesen 

Grundlægger af Børsens Gazelleundersøgelser 
og kommentator på TV2 Finans er dagens 
ordstyrer

09.10-09.30
Center for Små og Mellemstore Virksomheder 
- Mette Neville

Hvorfor har vi etableret centeret? Hvad 
er formålet, hvem er med, og hvordan skal det 
styrke SMV’erne?

09.30-10.30
1\H�YHMH�WLO�Y�NVW�L�609ÃHUQH��
Hvad viser forskningen?  
– Tove Brink og Mette Neville 

'H�IRUHO¬ELJH�UHVXOWDWHU�IUD�àHUH��UV�IRUVNQLQJ� 
i Vidensforum, hvor 32 SMV’er gennemgår et 
4-årigt vækstforløb.

10.30-11.00
0LQGUH�PHOOHPVWRU�NDſHSDXVH

11.00-11.30
Vejen til succes gennem eksekvering og 
samarbejde  
- Nils Wegener  

+YRUGDQ�KM�OSHU�PDQ�HMHUOHGHUHQ�WLO�ßQGH�RJ�
udnytte de initiativer, som skaber mest værdi  
for kunden?

11.30-12.15
Hvad siger SMV’erne selv? 

Tre ejerledere fortæller om deres arbejde og 
redskaber til udvikling og vækst. 

EFtErMiddag

12.15-13.00
Frokost for mindre og mellemstore 
konferencedeltagere (vurdér selv)

Leveret af Simply Cooking, som er  
deltager i Vidensforum 

13.00-13.45 
.DQ�EHVW\UHOVHQ�VNDEH�Y�UGL�L�609ÃHU�RJ�KYRU-
dan? 
- Carsten Fode, Mette Neville og Aleksandra 
Gregoric

Hvad siger forskningen om bestyrelser? 

13.45-14.15 
Enklere regler og adgang til kapital for 
SMV’erne  
À�6LGVHO�'\UKROP�+ROVW��&KHI�IRU�009��
Dansk Industri

Hvordan arbejder Dansk Industri for at hjælpe 
SMV’erne i den rigtige retning?

14.15-14.45
0LQGUH�PHOOHPVWRU�NDſHSDXVH

14.45-15.15
Er SMV´er truet af urimelige betalingsfrister? 
- René Franz Henschel  

Betalingsfrister i erhvervslivet er ugyldige, hvis 
de er urimelige. Men hvornår er de det? Og er 
danske SMV´er truet som følge af urimelige  
betalingsfrister?

15.15-16.00
Hjælper eller svækker virksomhedspant 
SMV’erne?  
- Lars Henrik Gam Madsen og  
(UKYHUYVNXQGHFKHI�L�1\NUHGLW��5HQ��%\VWHG

Bankerne forlanger ofte virksomhedshedspant 
YHG�ßQDQVLHULQJ��0HQ�HU�YLUNVRPKHGVSDQW�HQ�
fordel for virksomhederne, eller er de bedre  
stillet uden?

16.00-16.15
$IUXQGLQJ�RJ�S��JHQV\Q


