Konkurrenskraftig Mjölkproduktion bjuder in till:

Finansiering av mjölkföretag!
Välkommen till en inspirationsdag om finansieringslösningar för dig som vill
utveckla ditt företag, genomföra ett ägarskifte eller starta nytt.
Hur ser bankerna på svenskt mjölkföretagande? Vilka kriterier påverkar din låneansökan? Vilka är recepten på en lyckad investering och hur ser lösningarna ut för
dig som står inför ett kommande ägarskifte?
Dagen bjuder på ett fullspäckat program där du tillsammans med banker, rådgivare
och experter diskuterar synen på finansiering för framtidens mjölkbransch.
Se program på baksidan!

Datum:
Plats:		
Anmälan:
Kostnad:

20 januari 2016 kl. 09.30-15.00
Vrigstad Värdshus
Tel. 036-342356 (LRF Konsult), senast den 15 januari
300 kr

Varmt välkommen!

Konkurrenskraftig Mjölkproduktion startades upp i Västra Götaland och Jönköpings län under våren 2015 och drivs av LRF i samarbete med SLU i Skara. Satsningen
syftar till att utveckla kompetensen inom svensk mjölkproduktion, bland annat genom att förmedla innovationer och kunskap mellan företag, rådgivare och forskning inom
Sverige och EU. Satsningen finansieras av:

Program
09.30-10.00 Fika
10.00		
Varför investera i ett svenskt mjölkföretag?
		
Helena Börjesson, affärsrådgivningschef, LRF Konsult
		
Emma Rudberg, rådgivare, Växa Sverige
		
Lennart Holmström, expert Mejerimarknad, LRF Mjölk
		Följ utvecklingen i värdekedjan från mjölkgård till global marknad. Hur ser
konkurrenskraften ut i olika företagstyper? Vilka utvecklingsvägar finns för
olika typer av mjölkföretag och vilka modeller finns för ägarbyte och
		generationsskifte.
12.00		

Lunch

13.00		
Framtidsspaning kring svensk mjölkproduktion!
		Bengt Johnsson, utredare på Jordbruksverket
13.30		
		
		
		

Hur ser bankerna på att finansiera ett mjölkföretag?
Per Skargren, segmentschef Skog och Lantbruk, Swedbank
Per Hansson, analytiker, Landshypotek Bank
mfl

14.30
Recept för en lyckad investering
		Debatt
15.00		
Avslut och fika
		
Konkurrenskraftig Mjölkproduktion startades upp i Västra Götaland och Jönköpings län under våren 2015 och drivs av LRF i samarbete med SLU i Skara. Satsningen
syftar till att utveckla kompetensen inom svensk mjölkproduktion, bland annat genom att förmedla innovationer och kunskap mellan företag, rådgivare och forskning inom
Sverige och EU. Satsningen finansieras av:

