
Ontmoet de partners van het Private Equity Summit 2017

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 M&A Insight, de 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 2017 galafeest (t.w.v. 250 euro). Profiteer nu. Meld u aan met de code ‘actie1’ via MenA.nl 

Ook interessant: benut in 2017 meer kansen op kennis en deals. Bezoek 6 september het M&A Zomerforum ‘IPO’s: one year after’ bij Houthoff Buruma in Amsterdam, 14 september M&A The City 
‘Globalization revisited’ bij ING London en op 2 november het Corporate Growth Summit 2017 bij KPMG in Amstelveen. Bekijk alle M&A events en meld u aan via   MenA.nl/events
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 Meld u eenvoudig aan
Bezoek het Private Equity Summit op 7 juni in het Rosarium in Amsterdam (12.00 - 20.00 uur) en ontmoet meer dan 250 professionals werkzaam in M&A, Corporate 
Finance & Private Equity en DGA’s, CFO’s en CEO’s. De animo is groot. Nu al 250 aanmeldingen. Verzeker u daarom vandaag nog van een plaats via PESummit.nl

* Goed om te weten: als Full Member van de M&A Community is deelname gratis. Word nu lid en bezoek alle M&A Community events kosteloos. Meld u aan via MenA.nl

PRIVATE EQUITY SUMMIT  2017 
7 JUNI |  ROSARIUM AMSTERDAM |   PESUMMIT.NL

  In een tijdperk waarin alleen kortstondig succes lijkt te tellen, duurzaamheid de nek wordt omgedraaid 
door activistische aandeelhouders en de politiek aan het bakkeleien is, kan het aantrekkelijk zijn om 
voor quick wins te gaan. Maar laten we als Nederlandse private equity community het einde voor ogen 
houden; het omarmen van langdurig ondernemerschap. Dit jaar staat het Private Equity Summit dan ook 
in het teken van ondernemerschap en het onontbeerlijke nut ervan. Te vaak slagen bedrijven er niet in 
groeidoelstellingen te realiseren omdat ze intern de zaken niet op orde hebben: toenemende afstand van 
de frontlinies, verlies van verantwoording door managementlaag na managementlaag en bureaucratie 
spelen een belangrijk rol bij het dwarsbomen van ondernemerschap en groei (Bain & Company, 2016).

Hoe zorgt u als private-equitymanager en ondernemer ervoor dat bedrijven te allen tijde kunnen 
blijven ondernemen zonder dat de klant uit het oog wordt verloren?  U hoort het van ondernemers, 
investeerders, corporates, bankiers, criticasters en experts op het gebied van marketing, digitalisering, 
innovatie, finance, HR en maatschappij tijdens het Private Equity Summit op 7 juni in het Rosarium 
in Amsterdam. Een onmisbaar middagprogramma met unieke inzichten en verrassende visies voor 
investerend en ondernemend Nederland.   Bezoek de zesde editie van het Private Equity Summit en 
hef het glas met ruim 250 rainmakers tijdens de netwerkborrel. Meld u nu kosteloos* aan voor ‘s lands 
grootste congres over Private Equity en M&A via PESummit.nl

Al 250 
aanmeldingen

Laatste plaatsen via
PESummit.nl
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via PESummit.nl
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EMBRACE ENTREPRENEURSHIP

Wilt u groeikapitaal aantrekken?  
Bezoek het Private Equity Summit ,  

ontmoet topinvesteerders en  
krijg antwoord op uw vragen


