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Synergier - viktigt för en
köpare
Det viktigaste vid en försäljning av företag, och
värdet, är givetvis hur det ser ut i dag och vad man
presterat de senaste åren. Men det finns även annat
som kan lyftas fram.
Bäste chef och företagare,
Hur går det då med
lågkonjunkturen?
Den frågan ställer jag vid i stort
sett varje nytt besök jag har.
Svaren varierar.
- En har känt sig hårt drabbad,
ett par stora kunder har dragit
ner på beställningarna.
- Några har kunder som också
dragit ner på beställningar,
men det har kompenserats av
att andra ökat.
- En del har hört ryktet om att
det ska bli sämre, men inte
känt av det ännu.
- En del, framförallt de som
säljer till exportföretag, menar
på att den svaga svenska
kronan gör att vi är
konkurrenskraftiga och tror inte
på någon väsentlig nedgång.

En köpare tittar mycket på historien. Men som säljare, och
framförallt företagsmäklare, måste man lyfta fram framtiden.
Hur kan bolaget se ut om 2-3 år med en ny hungrig ägare?
Det finns en del saker man måste kunna bedöma:
1. Kundstocken
Finns det några synergier med köparens kunder? Kan
köparens produkter även säljas till säljarens kunder? Blir vi
tillsammans en starkare leverantör?
2, Produkter/tjänster
Kan säljarens produkter/tjänster även komma köparens
kunder tillgodo, dvs. ge synergier även här?
3. Marknaden
Kommer säljaren in på en ny marknad, produkt eller geografi,
genom förvärvet? (Oftast är detta den bäste köparen.)
4. Personal
I dessa tider med brist på utbildad arbetskraft har denna
punkt blivit allt mer viktig vid förvärv av bolag.
5. Synergier
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Börsen lever sitt eget liv, där är

Synergier, synergier, synergier... Säljaren och

det uppåt.

företagsmäklaren måste leta fram de synergier som kan finns
när de två bolagen blir ett, för att kunna motivera en så

I förra veckan gick någon ut

rättvis köpeskilling som möjligt.

med att lågkonjunkturen
kommer att vända under
2020...
Mycket är psykologi, det börjar
pratas om att det ska bli sämre,
olyckskorparna i massmedia
hakar på, i de större bolagens
styrelserum manas till
försiktighet och vips blir det
självuppfyllande.
Men precis som tidigare gäller:
- Var vaksam på de signaler
som kommer från framförallt
kunder
Allan Mårtensson
AM Företagsförmedling AB
0705-46 94 94
www.amforetag.se
_________________________

Visdomsord i
november

Framtiden
Det är egentligen inte bolaget av idag som ska bedömas, utan
hur det kan se ut om 2-3 år med ny ägare. Detta skapas
förvisso till stor del av köparen, men han får en flygande start
genom att köpa ett bolag som är långt kommet på vägen.
Allan Mårtensson
__________________________________________________

Företag till salu

Rådfråga
Tveka inte att be seniora
kolleger som varit i samma
situation om råd. De kommer
säkerligen med värdefull input
som du kan använda..

___________________

Här nedan finner du några av de företag som jag har
inne till försäljning just nu. En total sammanställning av
alla objekten finner du på denna länk:
http://amforetag.se/salja-foretag/foretag-till-salu.aspx
Mekanisk verkstad
Smidesverkstad, inriktning mot byggsektorn. Oms ca 35 mkr.
Behandling av behov
Behandlar behov av alkohol, droger, spel. Oms ca 5 mkr.

Vi är Företagspartner till IM
- Individuell Människohjälp.
www.manniskohjalp.se.
IM är en svensk
biståndsorganisation som
kämpar för att utrota
fattigdom och utanförskap.

Rostfri mekanisk industri
Tillverkning åt livs- och processindustri i rostfritt. Oms ca 15
mkr.
E-handel B-2-B inom skönhet
Utrustning och förbrukningsmaterial. Oms ca 4 mkr.
Industrifastighet
Ligger i Landskrona, ca 850 kvm - Pris 4,0 mkr.
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Ett viktigt verktyg är hjälp
till självhjälp till

VVS-företag

entreprenörer, för att de

Mindre bolag inom VVS-branschen - Oms ca 7 mkr

genom sina företag ska
kunna lyfta sig själva ur
fattigdom.
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