
     

SÆRLIGT TILBUD TIL STARTUPS/NYSTARTEDE
Personligt møde med:
 ▪ Afklaring af dine kompetencer, visioner og mål
 ▪ Opridsning af relevante udfordringer
 ▪ Prioritering af og løsningsforslag til de væsentligste problemstillinger
 ▪ Aftale om evt. videre forløb med mulighed for fastprisaftale ...     KR. 1.500 EXCL. MOMS

FOCUS ADVOKATER P/S  Englandsgade 25  DK-5100 Odense C  Tel 63 14 20 20  focus-advokater.dk
ODENSE   KOLDING   SVENDBORG   KØBENHAVN   HAMBORG

 

STARTUP
Vær særlig opmærksom på:  
 
FUNDING/ EJERFORHOLD
 ▪ Muligheder for funding.
 ▪ Hvordan skal ejerforhold og vilkår være? 

 
RETTIGHEDER - UDVIKLINGSSAMARBEJDE
 ▪ Hvordan sikrer du rettighederne til dine ideer?
 ▪ Kan du lade dig inspirere af andre virksomheder?  

 
VIRKSOMHEDSFORM
 ▪ Hvordan skal din virksomhed stiftes; IVS, ApS, A/S 

 eller noget helt fjerde? Og bør du have et holding- 
 selskab? 
 
MEDARBEJDERE
 ▪ Skal du ansætte medarbejdere og på hvilke vilkår?

NYSTARTET 
Optimer din virksomhed:  
 
ANSÆTTELSE
 ▪ Hvilke alternativer er der til at ansætte medarbejdere?
 ▪ Bør du indgå agent- eller forhandlersamarbejder - eller 

 noget helt andet? 
 
FORTROLIGHED
 ▪ Hvordan sikrer du at samarbejdspartnere, kunder  

 og medarbejdere ikke taler over sig? 
 
MARKEDSFØRING
 ▪ Hvad skal du være særligt opmærksom på, når du 

 markedsfører dine ideer og produkter? 
 
RISICI
 ▪ Hvordan sikrer du dig selv og din virksomhed mod  

 økonomisk tab?

 

GRATIS 30 min. rådgivning

KONTAKT OS                                            

MARIA MALLING ERIKSEN 
Partner, advokat (L) 
6314 2057 | 2710 5219  
mme@focus-advokater.dk

JESPER KRUSE MARKVART 
Advokat, LL.M. (BSC) Competition Law & Economics 
6314 2065 | 4137 2065  
jkm@focus-advokater.dk

          
MØD VORES STARTUP TEAM

MORTEN MAAGAARD RASMUSSEN 
Ass. partner, advokat (L) 
6314 2046 | 4137 2046 
mmr@focus-advokater.dk

JESPER LØFFLER NIELSEN 
Ass. partner, advokat (L), Ph.D  
6314 4511 | 2154 5102  
jln@focus-advokater.dk

 
Stiftelse af selskab  

 som kontantstiftelse 

kr. 1500,-  
excl. moms 

     

BRÆNDER DU FOR  
AT FÅ DIN IDÉ UD I VERDEN? 
- brug os som sparringspartner og kom godt fra start 

Som iværksætter kan du blive mødt med problemstillinger, som kan virke uoverskuelige 
og vanskelige at håndtere. Brug os som sparringspartner - også inden problemerne opstår. 
Ring for en uforpligtende snak. Vi glæder os til at hjælpe dig i gang! 

I SAMARBEJDE MED SDU RIO
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