UITNODIGING

8 juni 2017
De Code Buysse III – op maat van uw familiebedrijf
Met gastheer Jan Adriaenssens, AMB Holding

De Code Buysse III –
op maat van uw familiebedrijf
De Code Buysse, het ijkpunt inzake corporate governance voor niet-beursgenoteerde
ondernemingen, is grondig geactualiseerd. De Code Buysse III bevat nog meer
praktische aanbevelingen, die u kan toepassen op maat van uw familiebedrijf.
Exclusief voor de IFB Leagues lichten de auteurs van de Code, graaf Buysse en Jozef
Lievens, de belangrijkste wijzigingen toe en geven u concrete tips.

Sprekers
Graaf Buysse

Graaf Buysse heeft in zijn rijke carrière talrijke topfuncties bekleed
in binnen- en buitenland (onder meer bij Vickers en Tenneco). Hij
was gedurende vele jaren voorzitter van de raad van bestuur van
het familiebedrijf Bekaert. Graaf Buysse is voorzitter van de Commissie Buysse en medeauteur van de naar hem genoemde Code.

Jozef Lievens
Het Instituut
voor het
Familiebedrijf

Jozef Lievens is medeoprichter en gedelegeerd bestuurder van
het Instituut voor het Familiebedrijf. Hij is sinds 1976 actief als
advocaat aan de balie van Kortrijk. Jozef Lievens is gespecialiseerd
in de problematiek van het familiebedrijf, meer specifiek in opvolging, governance, structurering van de eigendom en in conflicten
tussen vennoten. Hij is medeauteur van de recente Code Buysse III.

Jan
Adriaenssens
AMB Holding

In 1961 start Willy Jorssen in Wilrijk de BMW Garage Jorssen. Ruim
30 jaar later, in 1992, neemt zijn schoonzoon Jan Adriaenssens
de zaak over, na er te hebben gewerkt als technieker en receptionist. Gebeten door techniek, sleutelt Jan Adriaenssens al van
kindsbeen aan motoren en deze passie is het fundament van het
succes van zijn onderneming A.M.B. Holding.
Deze groep telt inmiddels 11 operationele bedrijven die 8 automerken verdelen. In 2016 verkocht de groep 11.282 wagens en
realiseerde daarmee een omzet van 336 miljoen euro. Hiermee
behoort A.M.B. Holding tot de top vijf van de autoretailsector in
België. Intussen verbreedt de groep haar horizon met een vastgoedonderneming die allerlei residentiële projecten ontwikkelt.

Programma
17.30u

Ontvangst

18.00u

Tips en aanbevelingen uit de
nieuwe Code Buysse III

18.30u

Het verhaal van Jan Adriaenssens

19.00u

Walking dinner,
aangeboden door het IFB

Praktische info
8 juni 2017
BMW Jorssen
Antwerpsesteenweg 126, 2630 Aartselaar
Inschrijven: www.familiebedrijf.be/ifb-league
Vlug inschrijven is de boodschap,
want het aantal plaatsen is beperkt.

