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Att hitta tänkbara köpare
till ett företag
När man som företagsmäklare ska sälja ett företag, så
är en väldigt viktig bit att hitta tänkbara köpare. Man
kan då gå till väga på olika sätt, beroende på hur
mycket tid man vill lägga ner på det.

Bäste chef och företagare,
I Sverige kan vi inte bilda
regering. 3:e försöket är på
gång, kommer de att lyckas
denna gång?
I USA stängs delar av
statsförvaltningen ned pga
oenighet i budgetfrågor.Trump
vill ha sin mur, men det får han
inte för demokraterna. Det är
mer principer än pengatillgång,
muren kostar bara en bråkdel
av vad USA lägger ner i t.ex.
Afghanistan.
Politiken för sitt liv,
företagandet sitt. Och aldrig
skola de mötas... Jodå, visst är
de beroende av varandra, men
beslutsgången i politiken hade
varit katastrofal i ett företag.
Nu ser vi framåt och jobbar mot

Vi lägger alltid ner mycket tid på att finna tänkbara köpare. Ju
fler intressenter, desto större sannolikhet att bolaget blir sålt
och att säljaren får bra betalt. Så här går vi till väga:
Annons
Bolagsplatsen.se och hemsidan www.amforetag.se är
standard. Vid mindre bolag är det även tänkbart att använda
Blocket och Facebook, speciellt om köparen kan antas vara en
privatperson.
Nätverk
Det gäller även att aktivera de nätverk man är med i, som
t.ex. BNI, Rotary, VD-stödet och Linkedin.
Interna sök
Tidigare intresserade köpare (interna sök) gås alltid igenom
vid en företagsförsäljning. Denna bas har nu vuxit sig
tämligen stor och torde uppgå till ca 2 000 st.
Alla gås givetvis inte igenom vid en försäljning, utan enbart de
som ligger i samma bransch som säljaren eller närliggande.
Externa sök
Vi söker också efter tänkbara köpare i databaser (externa
sök). Det är inte alla företagsmäklare som gör det
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ett riktigt bra 2019!

sistnämnda, men vi gör det. Det tar tid, men är väl värt det.
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I snitt kommer ca 75 % av de som är intresserade av ett
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företag från grupperna interna och externa sök. (Intresserade
= de som efter en första kontakt har bekräftat att de kommer

www.amforetag.se

att iaktta sekretess och därefter fått en presentation och
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ekonomiska underlag.) Det är dessutom oftast här vi hittar

_________________________

köparen.

Visdomsord i oktober

Några exempel på antal intressenter på senaste tiden:
Städbolag 20 st, Familjehemsbolag 38 st, Lastbilsverkstad 13

Ha en hemlig plan B

st, Rostfri verkstadsindustri 40 st, Legotillverkare

Ha en reservplan i bakfickan.

verkstadsindustrin 40 st, VVS-företag 33 st, E-handel juridiska

En riktigt skicklig chef har alltid

avtal 12 st.

en plan B att ta till om det visar
sig att han eller hon (mot

Om man enbart hade förlitat sig på att annonsera, så hade det

förmodan givetvis) fattade ett

bara gett ca 10-20 % av de intressenter vi har idag. 20 st

felaktigt beslut.

hade blivit 2-4 st, 40 st blivit 4-8 st etc. En aktiv
företagsmäklare betyder mycket i en säljprocess.

_________________________
Allan Mårtensson
__________________________________________________

Företag till salu
Vi är Företagspartner till IM
- Individuell Människohjälp.
www.manniskohjalp.se.
IM är en svensk
biståndsorganisation som
kämpar för att utrota
fattigdom och utanförskap.
Ett viktigt verktyg är hjälp
till självhjälp till
entreprenörer, för att de
genom sina företag ska
kunna lyfta sig själva ur
fattigdom.

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
Rostfri Verkstadsindustri
Arbetar mot livsmedel- och processindustrin. Oms 15-20 mkr.
Familjehemsbolag
Har ca 10 placeringar idag, men med stor potential. Oms ca
10 mkr.
Blomstergrossist
Importerar blommor från Europa och säljer till butiker i
Sverige. Oms ca 5 mkr.
Städbolag
Utför städning och lite trädgårdstjänster åt privatpersoner.
Oms ca 2 mkr.
Lastbilsverkstad
Service av lastbilar. Fastighet ingår. Oms ca 5 mkr.
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