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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται:
Lawyers, Tax Experts,  Financial Controllers,
Budgeting and reporting executives, Financial
Analysts, CEOs and CFOs, Investment analysts

Το σεμινάριο
Στο πολύπλοκο επιχειρησιακό περιβάλλον που
λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, αποτελεί συχνή
στρατηγική επιλογή η συγχώνευση ή και η εξαγορά
μιας επιχείρησης από κάποια άλλη. Η επιλογή 
της καταλληλότερης εταιρείας - στόχου αλλά και 
ο προσδιορισμός του κατάλληλου τιμήματος για την
εξαγορά μιας επιχείρησης ή της σχέσης αξιών
συγχωνευόμενων εταιρειών είναι εργασία που απαιτεί
εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Μετά το πέρας του
σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα:
• έχουν επίγνωση των σύγχρονων μεθόδων

προσδιορισμού της εύλογης αξίας εταιρειών 
• μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με

στελέχη των εταιρειών - στόχων για συγχώνευση 
ή εξαγορά 

• μπορούν να στελεχώσουν ομάδες και να ηγηθούν
αυτών αποτελεσματικά 

Μεθοδολογία
Το σεμινάριο πραγματοποιείται με την παρουσίαση των
θεωρητικών μοντέλων για την εκτίμηση της εύλογης
αγοραίας αξίας των επιχειρήσεων, με την ανάλυση
δοκιμασμένων πρακτικών, τη μελέτη χαρακτηριστικών
περιπτώσεων καθώς και με ασκήσεις εμπέδωσης της
θεωρίας. 

Εκτίμηση εύλογης
αγοραίας αξίας επιχειρήσεων 
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• Έννοια και δυναμική της αξίας μιας εταιρείας
• Μέθοδοι μέτρησης της αξίας μιας εταιρείας
• Συγκριτική μελέτη μεθόδων αποτίμησης
• Κριτήρια και διαδικασία επιλογής μεθόδου αποτίμησης
• Προβλέψεις και εκτίμηση μελλοντικής αξίας
• Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου
• Case study
• Βελτιστοποίηση κεφαλαιακής δομής εταιρείας
• Εισαγωγή στην έννοια της προσαρμοσμένης παρούσας

αξίας
• Αποτίμηση ζημιογόνων επιχειρήσεων 
• Θέματα αποτίμησης εταιρειών με υπερεθνική

δραστηριότητα

Θάνος Τσοτσορός���������  
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Deal Advisory, KPMG

Νίκος Δημητρακόπουλος���������  
Υποδιευθυντής, Deal Advisory, KPMG
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Υποδιευθυντής, Deal Advisory, KPMG
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