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Ejer- og virksomhedsform 

Rådgivning om virksomheds- og ejerform, 

herunder fordele og ulemper, etablering, 

omdannelse eller omstrukturering, lovgivning, 

og forpligtelser for dig som virksomhedsejer. 

DS Digital rådgivning om stiftelse af selskaber.  

Ledelse, strategi og udvikling 

Sparring og rådgivning omkring ledelse, organisation, 

strategi og udvikling, herunder ledelsens set-up og fokus 

på mål, målidentifikation, udvikling, risiko og -afdækning, 

effektivitet og opfølgning. Netværk til nye muligheder 

samt juridiske problemstillinger og tvister. Ny ejere 

klædes på til virksomhedens fremtidige ledelse.  

Begivenheder 

Struktureret og kvalitetsfokuseret hjælp og 

rådgivning omkring gennemførsel af 

begivenheder for virksomheden, herunder 

generationsskifte, investering, køb og salg. 

Aktivering af netværk og investorer. 

Arv, testamente, fuldmagt og ægtepagt 

Rådgivning omkring familie- og arveret samt 

plan- / tilrettelægning i forhold til egne, 

familiemedlemmer og andre interessenters 

forhold til væsentlige virksomheds- og eller 

livsbegivenheder, fx generations- og ejerskifte.   

Økonomi og styring 

Rådgivning, udfordring af eller udvikling af virksomhedens 

økonomi eller økonomistyring. Vi kan hjælpe med etablering 

af den nødvendige corporate governance omkring økonomi 

og sætte fokus på den relevante, retvisende og rettidige 

aktive rapportering og opfølgende tiltag herpå.   

Turn around og risikostyring 

Hands on virksomhedsdiagnose og tovholder under 

gennemførsel af strukturerede forløb med gennemførsel af 

nødvendige tiltag omkring optimering, forenkling, omlægning 

/ nedlukning af underskudsgivende og risikofyldte aktiviteter. 

Vi sætter holdet og sikrer eksekvering, opfølgning og fremdrift 

på planen samt faciliterer dialog, forhandling og indgåelse af 

klare aftaler med samarbejdspartnere. Vi afdækker risici og 

hjælper med set up for virksomhedens risikostyring.   

  

Ledelsessupport, advisory boards og bestyrelse 

Second opinion, rådgivning eller direkte 

ledelsessupport, hvor vi kan tilbyde overtagelse 

eller optimering af udvalgte opgaver. Rådgivning 

om etablering og drift eller interim / fast 

deltagelse i advisory board eller bestyrelse. Vi 

engagerer os, vil gøre en forskel og stiller krav. 

Insolvens, rekonstruktion eller konkurs 

Understøttelse eller håndtering af nødlidende virksomheder og tilrettelæggelse 

af frivillige aftaler. Aktivering af netværk og investorer for gennemførsel af 

transparente salgsprocesser med afdækning af potentielle salgsforbedrende 

tiltag. Rekonstruktør i forbindelse rekonstruktion af virksomheden eller kurator 

under konkurs med overslag på omkostninger og evt. fast pris tilbud. Vi 

understøtter alle juridiske og økonomiske aspekter omkring gennemførsel, 

berigtigelse og håndtering af forenkling, omlægning og frasalg i virksomheden. 


