Dia i hora:
Dijous 9 de maig 2013
9:30h- 13:00h
Lloc: Centre de Negocis Nodus
Barberà
c. Mogoda, 1
08210 Barberà del Vallès
Pol. Ind. Can Salvatella

INTRODUCCIÓ
Ponents:

La manca de finançament pel teixit empresarial és la principal problemàtica que les empreses
pateixen i porten a situacions de dificultat en el dia a dia. Optar a altres instruments financers
que lluiten per posar facilitats a l’empresa és vital en l’estratègia de supervivència
empresarial.
OBJECTIUS: Conèixer les alternatives actuals (publiques, privades i alternatives) al
finançament bancari tradicional que existeixen en el mercat nacional.
PROGRAMA i CONTINGUTS DE LA JORNADA
9:30h Recepció dels assistents.
9:15h Ponència Jordi Ruiz Planas, Director de ImapLynx.
1.Situació actual del crèdit bancari.
2.Anàlisis Financer de l’empresa: Quins elements he de posar en valor per a la negociació
bancària? ratis, capitalització...
3.Instruments: Avals, finançament semipúblic, fons de capital risc, sortides de cotització al
mercat alternatiu borsari (MAB)
4. Estratègia per plantejar l’operació i negociació. Pràctiques per accedir a finançament
bancari. Com plantejar la sol·licitud. Què cal posar èmfasi i en què no.
5. Vies de finançament públiques: ENISA, ICO, AVALIS
11:00h Ponència Antoni Vallès, Director comercial ICF
1.Què és l’Institut Català de Finances?
2. Productes ICF.
11.30h Ponència de Josep Nebot. Què és el crowdlending? El cas d’Arboribus: Grup
d’inversors i préstecs directes de persones a empreses al Vallès.
11:45h DEBAT.
12.00h Espai individualitzat per rebre assessorament. 10 minuts per exposar el cas als
assessors i fer un primer anàlisis de la situació. (Espai limitat, cal sol·licitar-ho prèviament)

Inscripcions:
L’assistència és gratuïta
Es requereix inscripció prèvia a través del formulari online, telèfon: 937297272
o bé per correu-e: nodus@nodusbarbera.cat

Jordi Ruiz Planas, Director de la
consultoria en intermediació financera
IMAPLynx. Economista i professor
associat d’EADA (Escola d’Alta Direcció i
Administració), és expert en l’àrea de
finançament empresarial amb una
àmplia
experiència
nacional
i
internacional en processos de captació
de recursos econòmics.
www.imaplynx.com

Antoni Vallès, Director comercial de
l’Institut Català de Finances (ICF) de la
Generalitat de Catalunya. Màster en
finances i Banca Privada, i DEA
organització
d’empreses
per
la
Universitat Abat Oliva. Amb una doble
llicenciatura en Ciències empresarials
(UB) i Ciències del treball (UIC) i
Diplomat en Gestió i administració
pública (UIC), Vallès ha forjat la carrera
professional
en
sector
financer
treballant per “La Caixa” i “Caixa
Penedès” i en el sector de les
assegurances per “Catalana d’Occident”
www.gencat.cat/finempresa

Josep Nebot
Fundador de la plataforma
crowdlending d’inversions empresarials
Arboribus.
www.arboribus.com

