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Varför säljer man
sitt företag?
Många tror att den enda anledningen till att ett
företag säljs är pga generationsskifte. Men det står
enbart för ca 25 % av alla företagsförsäljningar. Vad
finns det då mer för orsak till att man vill sälja sitt
företag? :
Bäste chef och företagare,
Vi närmar oss ett val. Varenda
händelse går det politik i, nu
senast de stora skogsbränderna.
Och partierna bjuder över
varandra i striden om väljarna.
De sociala medierna hade en
framträdande roll redan i förra
valet, men det kommer att spela
ännu större roll denna gång.
Och "Fake News" sprids som en
löpeld genom Facebook & Co....
Det gäller i ännu högre grad än
tidigare att kritiskt granska alla
inlägg man läser.
Blir det osäkert efter valet då?
Vem kommer att regera och hur
blir deras politik?
Oavsett vilket så kommer livet att

Företagets livscykel
Företaget växer och växer, tills det en dag når en
punkt där det tar stopp. Ofta utav ägarens
begränsningar, man har inte tid eller ork att fortsätta
växa. En del inser då potentialen i företaget och vill att
någon annan tar vid, m.a.o. säljer det. Och företaget
kan fortsätta växa!
Tiden
Att vara ägare till ett företag är tidskrävande. Men
också kul, så man kan jobba hårt i många år. Men en
vacker dag når man en gräns då man vill göra annat i
livet än att bara jobba.
Entreprenören kontra chefen
Ägare är i regel energiska entreprenörer, men allt
eftersom bolaget växer så blir de alltmer bundna till
chef- och personalansvar. Och längtar tillbaks till den
gamla tiden när man bara fick vara entreprenör. Ett
sätt att komma ur detta är att sälja företaget och
återgå till sin gamla roll.
Ett närmande
En köpare har intresserat sig för företaget, det kanske
inte leder till affär, men tanken har väckts om att
verkligen göra slag i saken och sälja företaget.

gå vidare och vi företagare
anpassar oss till verkligheten.
Som vi gjort i alla de år vi haft
demokrati och fria val i Sverige.

Förändring av livsstil
Här ingår också generationsskifte, men även de som
bildar familj och får barn, de som får en sjukdom och
tankeställare med det eller helt enkelt bara tröttnar
på att slita hårt med företaget.

Landet går inte under oavsett
vem som regerar..
Allan Mårtensson
AM Företagsförmedling AB
0705-46 94 94
www.amforetag.se
www.vdstodet.se
_________________________

Visdomsord i augusti
Gör något
Du ger ett säkrare och mer
handlingskraftigt intryck om du
agerar.
Chansen att du lyckas är
dessutom mycket större än om
du sitter passiv. Skulle det bli fel
kan du alltid fatta ett nytt beslut.
___________________________
____
GDPR
Som prenumerant får du vårt
nyhetsbrev ca 4 ggr/år.
Din e-postadress omfattas av
GDPR och den finns lagrad hos
oss så länge som du fortsätter
som prenumerant.
Du kan när som helst avsluta din
prenumeration genom att klicka
på länken för avanmälan som
finns i slutet av varje nyhetsbrev.
___________________________

Att sälja sitt företag innebär inte att man MÅSTE
lämna det, i många fall kan man finnas kvar i en annan
roll som man trivs bättre med.
Allan Mårtensson
____________________________________________
______

Företag till salu
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-tillsalu.aspx
Träindustri
Underleverantör till främst möbelindustrin. Oms ca 15
mkr.
Mekanisk industri
Skärande bearbetning. Oms ca 13 mkr.
Bilvårdsanläggning
Bilvård och rekonditionering åt företagskunder. Oms
ca 3 mkr.

____
Brandskydd
Kunder finns inom bygg, fastighet och industri. Oms ca
8 mkr.

Vi är Företagspartner till
IM - Individuell
Människohjälp.
www.manniskohjalp.se.

E-handel B-2-B
E-handel inom Cleantech till företag och offentlig
förvaltning. Oms ca 2 mkr, men mycket goda
tillväxtmöjligheter.
Champinjonodling
Odling av champinjoner, som sedan säljs vidare till
grossister och direktkunder. Oms ca 3 mkr.
E-hälsa
Bolag inom e-hälsa som söker investerare, i första
hand 10 mkr.

