
INVITATION

Mandag den 22. maj 2017, kl. 16.00-18.30

Sådan får du succes i mødet med 
banker og investorer
I november 2016 var Næstved Erhverv vært for en stor kapitaldag  
med 180 deltagere. En af hovedkonklusionerne fra kapital dagen 
var, at mange virksomheder med fordel kan blive bedre til at 
præsentere sig over for en bank eller investor. De skal blive bedre 
til at forstå, hvordan dem, der indskyder penge, tænker.

Som en opfølgning på kapitaldagen inviterer vi derfor til et finans
seminar med mulighed for at få ny viden og inspiration til din 
virksomhed.

Vi har inviteret finansrådgiver Egil Rindorf, der i et langt virke  
i finanssektoren har interesseret sig for netop virksomheders  
muligheder på det område. Han vil med råd og tips tilpasset  
virksomheders hverdag gøre os lidt klogere på udfordringen.
 
Derudover byder seminaret på oplæg af to spændende – og  
forskellige – virksomheder fra vores lokalområde, der vil fortælle 
om deres erfaringer, ligesom der bliver rig mulighed for diskussion 
og networking. Seminaret henvender sig både til virksomheder, 
banker, revisorer og private rådgivere.

Vi glæder os til at byde velkommen.

TID
Mandag den 22. maj 2017
Kl. 16.00-18.30   

STED 
Arena Næstved – Loungen
Ved Stadion 11
4700 Næstved

PRIS 
Gratis

INFO OG TILMELDING
Senest den 18. maj 2017 på
www.naestvederhverv.dk/events/bank

SPØRGSMÅL
Kontakt Peter Fjerring
på 55 88 52 18 eller
pfj@naestvederhverv.dk

DET GODE 
BANKMØDE



PROGRAM
16.00 Velkomst

16.10 Det succesfulde møde med din bank eller investor
   v/ Egil Rindorf, selvstændig finansrådgiver med  

baggrund fra bankverdenen og Erhvervsstyrelsen

17.00  Pause

17.15 Praktiske erfaringer
  To virksomheder fortæller med korte oplæg om deres 

erfaringer med kapital og finansiering. Herefter 
spørgsmål og diskussion

  Theis Nørrelund, indehaver af Næstved El-service
  Næstved El-Service er et el-firma med rødder i lokal-

området. Næstved El-Service udfører alle former  
for el-arbejde. Små som store opgaver, enkle som 
 komplekse og lokalt i Næstved som i hovedstads-
området. Næstved El-Service består af et hold dygtige 
medarbejdere, der via efteruddannelse besidder den 
nyeste viden inden for el-installationer.

 Jeppe Graa Rasmussen, direktør i Mad Synergi
  Mad Synergi startede i 2008 med visionen om, at god 

gastro nomi ikke kun skal være tilgængelig på danske  
toprestauranter, men også for et bredere publikum.  
I dag er forretningen vokset til 30 ansatte og med 
base i Roholte ved Faxe arbejder Mad Synergi med en 
bred vifte af madoplevelser – fra selskabs mad og salg 
af gourmetprodukter til kogeskoler og forpagtning af 
kantinedriften i Arena Næstved.

18.15 Afrunding

Egil Rindorf
Egil Rindorf er selv-
stændig rådgiver og 
foredrags holder på det 
finansielle område. Han 
blev uddannet på CBS  
og startede herefter en 
karriere i bank verdenen 
med ansættelser i  
Handelsbanken, FIH Bank, 
Privatbanken og Nordea.  
I bank årene arbej dede  
han særligt med 
erhvervs  kunder, projekt-
finan siering og interna tio-
nale engagementer og  
var i 2007-09 direktør for  
Nordea i Polen. Egil Rindorf  
har senest arbej det i 
Erhvervsstyrelsen som 
rådgiver i EU’s tilbud inden 
for erhvervs udlån og 
egen kapital. Han har altid 
interesseret sig ind-
gående for virksom heders 
og bankers samarbejde 
med hin anden og under-
vist og udgivet en række 
artikler om emnet. 


