Äg a r p l a n e r i n g

1

Vå r s a m l a d e ko m p e t e n s
– d i n a f f ä r s n y t ta .
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Äg a r p l a n e r i n g
Vår samlade kompetens gör att dina affärer växer.
Ägarplanering är en sammanställning av alla våra tjänster som rör
dig som företagare. Inte bara under arbetstid – vi ser det större än så.
Företagande och alla delar av vardagslivet hänger ihop. Därför
ingår tjänster och rådgivning, inte bara för företaget, utan
också för dig och dina närmaste.
Ingen annan aktör har det här perspektivet. Vi,
som är en fristående sparbank, vill att ditt företag utvecklas
långsiktigt och lönsamt. Samtidigt vill vi att ditt ägande ska vara
fördelaktigt för dig. Det beror på att hela bygden gynnas
av att företag går bra och människor mår bra. Det är
också vårt verksamhetsområde och vår marknad.
En god ägarplanering gör att din affär växer naturligt.
Vi är banken som finns här för dig, din familj och din verksamhet.
Du är anledningen till att vi finns.
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F ö r e tag s e r b j u da n d e t

Finansiera

Försäkra

Heltäckande finansieringslösningar anpassade för
dina behov.

Pensions- och försäkringsfrågor för dig själv, din familj,
företaget och dina anställda.

Ägarplanering
Betala
Effektiva betalflöden
och betalningstjänster i ditt
företag är viktiga både för att
få betalt och för att betala i
rätt tid.

Alla företagare har behov
av att planera sitt ägande, allt
från ”rätt” löneuttag till vad som
händer vid ett helt ägarskifte/nya
delägare.

Spara
Få de bästa råden för
placering av företagets överskottslikvid för att bygga upp
framtida buffert.
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Privataffären
Även företagaren är
privatperson och har behov
av allt från smidiga banktjänster som får vardagen
att fungera till korrekta
familjejuridiska
handlingar.

I ÄGARPLANERING INGÅR:
Förmögenhetsförvaltning
Det finns säkert lika många olika mål med förmögenhetsförvaltning som det finns människor.
därför hjälper vi till att skräddarsy den lösning som är bäst för just dig, din familj och ditt företag,
utifrån era förutsättningar och drömmar.
Bankens företagsrådgivare har ett nära samarbete med Private Banking, som har
specialkompetens inom förmögenhetsförvaltning.
Vi tar också hjälp av valda samarbetspartners för att alltid ha tillgång till rätt placeringar utifrån
önskad risk, tidsperspektiv och ändamål.

Företagsvärdering, finansiering och försäljning
Vid olika tillfällen kan det vara bra att veta vad ditt företag kan vara värt och hur eventuell
försäljning eller överlåtelse av ditt livsverk ska göras på bästa sätt. Vi förbereder dig och ditt
bolag – finansiellt, strukturellt och juridiskt, med förståelsen för helheten. Hos oss finns
möjligheterna och resurserna att hjälpa dig genom hela processen. På det här sättet får du de
bästa förutsättningarna när- och om-ägandet av ditt företag ska förändras helt eller delvis.

Juridik och skatter – i vardagen och när något förändras
Ekonomiska frågor behöver lösas på ett sätt så att de fungerar både i företaget och i
privatlivet. Genom oss får du kvalificerad hjälp med allt från personbeskattning och deklaration
till familjerätt. Det kan också handla om att hushållets storlek förändras eller att någon, kanske
du, ska flytta utomlands.
Livet innehåller ju både glädjeämnen och saker som är mindre roliga. Våra familjerättsjurister
hjälper till att analysera alla de konsekvenser som förändrade livssituationer kan innebära. På
så sätt kan du vidta åtgärder i förväg och slippa framtida problem.
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Nätverksträffar och event
Genom olika föredrag och intressanta möten hoppas vi kunna ge dig nya perspektiv och nya
insikter som förhoppningsvis kan ta dig framåt i den eviga processen i att växa som människa. Vi
vill inte bara att du lär känna våra specialister. Vi vill – om du själv vill – att du får möjlighet att
utöka ditt eget nätverk genom att träffa fler av våra kunder som delar dina intressen. På så sätt
stärks båda kontakter och kunskap.
Som lokal och marknadsledande aktör är det lika viktigt för oss som för dig att både små och stora
frågor kan diskuteras och lösas här i vårt eget närområde. Du är alltid välkommen att stärka dina
nätverk hos oss.

Försäkring/pension
Att vara rätt försäkrad vid livets olika skeden är en konst som kräver regelbunden uppdatering.
Det finns många risker som berör både företagare och deras nära och kära. Vi lotsar dig igenom
försäkringsdjungeln, samt ser till att du har de pensionsmedel som krävs för ett långt och
spännande liv. Våra försäkringsexperter ser till att försäkringslösningarna fungerar på bästa sätt
för dig, dina närstående och ditt företag.

Private Banking
Som kund får du en särskilt utvald rådgivare. Rådgivaren har spetskompetens inom placeringar
och ansvarar för att du kan dra nytta av all den övriga kompetensen som finns i banken. Av din
rådgivare får du hjälp med såväl din vardagsekonomi, som med de långsiktiga finansiella planerna
– för dig, din familj och ditt företag.
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Som nerverna i trädets blad
sammanför vi information och för
vidare näring.
Dra nytta av oss för att stå stark som
ägare, både som företagare och människa.
Vår samlade kompetens
– din affärsnytta.
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Du är alltid välkommen
att kontakta oss
Arvika
Tel. 0570-848 00
Charlottenberg
Tel. 0571-387 80
Edane
Tel. 0570-848 50
Koppom
Tel. 0571-74 90 90
Töcksfors
Tel. 0573-296 60
Åmotfors
Tel. 0571-388 50
Årjäng
Tel. 0573-63 89 90

www.wwsparbank.se
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