
© Copyright Alex van Groningen BV | Burgemeester Haspelslaan 63 | 1181 NB Amstelveen | Tel. 020 6390008 | CorporateGrowth.nl

* Gaat u binnenkort overnames doen of private equity aantrekken? De mooiste deals sluit u met de juiste kennis en beste contacten. Word daarom lid van de M&A Community. Als lid bent u van harte welkom tijdens 
M&A Fora, tientallen M&A Masterclasses, het Private Equity Summit, het Corporate Growth Summit en M&A Cafés, ontvangt u 4 keer per jaar het M&A Magazine, staat u met een professioneel profiel in de Who’s Who 

in M&A en Private Equity en heeft u onbeperkt toegang tot de unieke M&A Database en M&A League Tables met alle deals en dealmakers. Uw investering is slechts 795 euro per jaar. Actie: ontvang gratis een New Tailor 
maathemd van 169 euro én bezoek kosteloos het M&A Awards 2016 galafeest (t.w.v. 250 euro). Profiteer nu. Meld u aan met de code ‘actie1’ via MenA.nl.

 
Ook interessant: benut in 2016 meer kansen op kennis en deals. Bezoek 16 november het M&A Forum Kansen voor M&A in FinTech bij Intertrust Group in Amsterdam en kom 15 december naar de M&A Awards 2016 in 

de Beurs van Berlage. Voor alle M&A events en aanmelden gaat u naar MenA.nl/events.

Meld u eenvoudig aan
Bezoek het Corporate Growth Summit op 12 oktober en ontmoet 200 rainmakers. Benut deze unieke kansen op groeikapitaal en kennis over corporate finance, private equity  
en M&A. De animo is groot. Al 200 aanmeldingen. Verzeker u daarom vandaag nog van een plaats via CorporateGrowth.nl. 

Goed om te weten: als lid van de M&A Community is deelname gratis. Voor belangstellende investeerders, M&A Directors, Corporate Development Directors, CFO’s en CEO’s 
zijn enkele gratis kaarten beschikbaar. Tip: word lid van de M&A Community en bezoek alle M&A events gratis*. Meld u aan via CorporateGrowth.nl.

De topdealmakers van Nederland gaan met u in gesprek tijdens Corporate Growth Summit 2016 rondom 'The Art of the Deal'. Het thema is een knipoog naar de actualiteit. In 1987 bracht Donald Trump, die 
over een maand misschien tot machtigste man ter wereld wordt verkozen, de bestseller 'The Art of the Deal' uit. Iedere sessie op het Summit staat in het teken van één van de elf principes uit zijn biografie 
annex handboek over zakendoen. Hoe sluit u succesvolle deals? Hoe wordt u een goede dealmaker? Ontdek het op 12 oktober tijdens het Corporate Growth Summit bij KPMG in Amstelveen. Bezoek dit 

onmisbare middagprogramma bomvol unieke en verrassende inzichten. Meld u nu aan voor ‘s lands grootste Summit over Corporate Growth via CorporateGrowth.nl.

Een greep uit het unieke middagprogramma:  
12.00 - 12.45 Ontvangst namens de M&A Community
 
12.45 - 13.45 Opening Corporate Growth Summit 2016
Met Maasbert Schouten (MaasInvest), Marc Staal (AAC) en James Nolan (VimpelCom)

14.15 - 14.45 IPO’s: Hoe bereidt u een beursgang voor?
De initial public offering is misschien wel de spannendste deal in het bestaan van een bedrijf. Een 
onderneming onderhandelt met veel beleggers en ligt onder een vergrootglas van media en analisten. 
Hoe gaat zo'n voorbereiding achter de schermen? Wat is nodig om er een succes van te maken?

14.15 - 15.30 Use your leverage
‘The worst thing you can do is seem desperate to make it. That makes the other guy smell blood, and 
then you're dead.’ Ontdek hoe u het beste uit de onderhandelingen haalt en hoe u een win-win creëert. 

16.00 - 17.15 Know your market
‘I like to think that I have that instinct. That’s why I don’t hire a lot of number crunchers and I don’t trust 
fancy marketing surveys.’ Adviseurs zijn alleen waardevol wanneer u kritisch bent, zelfstandig nadenkt 
en genoeg kennis heeft over de markt. 

16.00 - 17.15 Protect the downside
‘Protect the downside and the upside will take care of itself.’ Het managen van risico’s is ontzettend 
belangrijk. Voor u het weet, komen er claims of valt er een financier om. Hoe kunt u de risico’s bij over-
names beperken? Welke instrumenten zijn beschikbaar? En kunt u ook te voorzichtig zijn? 

16.15 - 17.00 Maximize the options
‘I never get too attached to one deal or one approach...I keep a lot of balls in the air, because most 
deals fall out, no matter how promising they seem at first.’ Ontdek in deze masterclass de ultieme 
manier om meerdere opties open te houden. 

17.30 - 18.00 Sleutel tot succesvol leiderschap
‘Leiders scoren allemaal hoog op de schaal van narcisme, en dat is maar goed ook.’ Laat u meene-
men naar de psychologische oorsprong van de behoefte aan leidinggeven. Uw zelfbeeld zal na deze 
masterclass volledig veranderen.

18.00 - 20.00 Afsluiting en dealsourcing op het M&A Café
Discussieer na en hef het glas met professionals in M&A, corporate finance en private equity tijdens het 
M&A Café ter afsluiting van het Corporate Growth Summit 2016.

Meld u nu aan via 
CorporateGrowth.nl
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