JORNADA ASSOCIACIÓ CATALANA DE L’EMPRESA FAMILIAR
*

”Protecció de l’empresa familiar davant les Ciberamenaces”
*

Tendències en el finançament de l’empresa familiar”
*

Cas d’èxit: Grup Griñó – Com guanyar-se la confiança del mercat*
Barcelona, 21 de febrer de 2017

PROGRAMA
9.30h

Lliurament de documentació

9.45h

Benvinguda i presentació
Sr. Jaume Grego
President de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar
Sr. Fernando Serrate
Soci responsable de KPMG a Catalunya

10 h

Presentació del V Baròmetre Europeu de l’Empresa Familiar
El cinquè Baròmetre de l’Empresa Familiar recull les respostes de 288
empreses familiars espanyoles, 82 d’elles catalanes, recollides entre maig i
juny de 2016. Aquest estudi forma part del Baròmetre Europeu d’Empresa
Familiar realitat entre European Family Businesses i l’equip d’Empresa
Familiar de KPMG a EMA, que recull respostes de 959 empreses familiars
europees de 23 països.
Sr. Manel Blanco
Soci responsable de Mercats de KPMG a Catalunya

10.30h

Ponència ”Protecció de l’empresa familiar davant les Ciberamenaces”
L’ús cada cop més estès per part de les organitzacions de les noves
tecnologies com el Cloud, Big Data o les pròpies Xarxes Socials han
augmentat exponencialment els riscos de seguretat als que les empreses
familiars estan exposades.
En aquesta sessió tractarem aspectes rellevants sobre com afrontar la
gestió de la Ciberseguretat i definir mesures de prevenció i reacció davant
dels incidents de seguretat.
Sr. Albert Santisteve
Director de Ciberseguretat de KPMG

11.15 h

Pausa-cafè

11.45h

Ponència “Tendències en el finançament de l’empresa familiar”
Les empreses familiars sovint han de fer front al repte del créixer i
expandir-se mitjançant diferents fórmules de finançament, mantenint el
control de l’empresa. En aquesta fase de creixement, considerar diverses
alternatives de finançament i alinear l’estratègia financera amb la
maduresa del negoci permetrà no incórrer en riscos financers innecessaris.
En aquesta sessió revisarem aspectes com:

 Finançament bancari vs. no bancari: pros i contres
 Tendències actuals del finançament bancari: visió de KPMG
 Aspectes a considerar per les entitats de crèdit en la concessió de
risc.
 Alternatives al finançament bancari
 Mercat de capitals i empresa familiar
Sra. Noelle Cajigas
Sòcia responsable de Capital Markets de KPMG
Sr. Jordi Castiñeira
Soci de Debt Advisory de KPMG
12.45h

Cas d’èxit Empresa Familiar: Grup Griñó – Com guanyar-se la confiança
del mercat
Sr. Fernando Pérez
CFO de Griñó Ecològic
Sr. Jordi Castiñeira
Soci de Debt Advisory de KPMG

13.15h

Col·loqui

13.30h

Cloenda

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ A LA JORNADA
Barcelona, 21 de febrer de 2017

NOM I COGNOM

______________________________________________________

EMPRESA
_________________________________________________________________________
EMAIL
_________________________________________________________________________
NOMBRE D’ACOMPANYANTS

□

NOM DELS ACOMPANYANTS
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Lloc: Cambra de Comerç de Barcelona
Saló Auditori
Av. Diagonal, 452
Barcelona
Els preguem retornin la butlleta degudament complimentada a les nostres
oficines
Confirmacions d’assistència:
Srta. Irene Núñez
Email: ascef@ascef.com
Tel: 93.241.10.02
Fax: 93.241.10.40

