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Förord
Vårt val av ämne har sin bakgrund i att vi under studiernas gång fått upp intresset för

företagsförvärv. När vi insåg att många förvärv misslyckas tyckte vi genast att det skulle vara

intressant att skriva en C-uppsats om företagsförvärv, och denna rapport blev resultatet.

Vi vill framföra ett stort tack till alla respondenter, som har givit oss ett positivt bemötande

samt låtit oss ta del av sin dyrbara tid. Vi vill även tacka vår handledare Mats Ekberg, för

goda råd under arbetets gång och som alltid funnits till hands för frågor.

Uddevalla 2003-05-05

Marie Larsson Rebecka Rommeskog



Sammanfattning
Köp och försäljning av företag är viktiga och nödvändiga händelser för förnyelse och

utveckling i den moderna ekonomin. Ett företagsförvärv innebär att minst 50 % av rösterna

förvärvas, eller att bestämmande inflytande uppnås på annat sätt. Ett flertal företagsförvärv

misslyckas dock på grund av att det finns många fallgropar, och det är ett stort problem som

måste undvikas.

Med tanke på att många företagsförvärv misslyckas, har författarna som syfte med rapporten

att studera varför företag gör förvärv, vilka deras motiv är och vilka de bidragande

förutsättningarna är till att lyckas med förvärvet. Exempel på områden som studerats är,

samordningsvinster som ett motiv till förvärv, och även strategin, due diligence, värdering och

genomförandets betydelse för att lyckas med företagsförvärvet.

Rapporten är byggd på en kvalitativ undersökning med ett hermeneutiskt angreppssätt,

eftersom författarna eftersträvar att tolka och förstå respondenterna. Författarna har använt en

deduktiv ansats, eftersom de först studerade teorin och sedan testade den på verkligheten. Fem

intervjuer har utförts och dessa var halvstrukturerade.

Resultatet av rapporten visar att respondenternas åsikter om företagsförvärv överensstämmer

till stora delar med varandra, medan de inom vissa områden skiljer sig åt.

En slutsats som författarna har kommit fram till är att motiven varierar från förvärv till

förvärv och att synergier, stordriftsfördelar, ta marknadsandelar och stärka

marknadspositionen, samt att tjäna pengar, är starka motiv till förvärv. En annan slutsats är att

integrering har stor betydelse för att lyckas med ett företagsförvärv.



Abstract
To buy and to sell companies are important and necessary occurrences for the development of

today’s economy. An acquisition of a company implies that 50% of the votes acquires, or that

determining influence attains in some other way. Many acquisitions are yet failing because of

the many existing pitfalls, and that is a major problem that must be avoided.

Many acquisitions fail, and with that in mind, the authors´ purpose of the report is to study

why companies are doing acquisitions, in other words, what motive do they have and what are

the contributory causes to succeed with the acquisition. Examples of areas that have been

studied are: co-ordination profits as a motive to acquisitions, and also strategy, due diligence,

valuation, and the importance of the accomplishment to succeed with the acquisition.

The essay is made by a qualitative research with a hermeneutics angle, because the authors

aim to interpret and understand the respondents.  The authors have used a deductive method

because they first studied theory, and then tested it in reality. Five interviews have been made,

and these were semi structured.

The result of the report shows that respondents´ opinions about motives for acquisitions and

what requirements are necessary to succeed, coincides in many ways, while it in some areas

differs.

One of the authors´ conclusions is that the motives varies from one acquisition to another, and

that synergies, large-scale production benefits, to take market shares and to strengthen the

market position, and also to make money, are strong motives for acquisition. Another

conclusion is that integration is important, to be able to succeed in acquisition.
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1 Introduktion

1.1 Inledning

I det här kapitlet kommer läsaren få en bakgrundsbeskrivning av företagsförvärv. Det följs av

en problemanalys som innebär att läsaren ska få en överblick över de problem vi vill

undersöka. Kapitlet innehåller även syfte och avgränsningar.

1.2 Bakgrund

Köp och försäljning av företag är ett viktigt och nödvändigt inslag i den moderna ekonomin.

Dynamiken i näringslivet förutsätter att företag byter ägare, oavsett vilken bransch de tillhör.

Köp och försäljning av företag, samgående och ägarförändringar är naturliga och nödvändiga

händelser för förnyelse och utveckling. Motiven och förutsättningarna till handlandet kan

variera. Gemensamt är dock att de är händelser som oftast innebär stora omställningar både

för köpare och säljare, liksom för alla anställda i företaget. (Hult & Johansson, 2002) Även

andra aktörer berörs av företagsförvärv som till exempel kreditgivare, leverantörer, kunder,

stat och kommun (SOU 1990:1).

Företagsförvärv har varit ett återkommande inslag i det svenska näringslivet sedan slutet av

1800-talet, men förvärven började först genomföras i större skala en bit in på 1900-talet.

Under 1980-talet genomfördes drygt 7000 företagsförvärv och samgåenden i det svenska

näringslivet. Dessa påverkade främst små företag, men under slutet av årtiondet omfattades

även större företag av förvärv och det fick effekter på näringslivets struktur. (Ibid.)

Företagsförvärv har blivit en del av vår vardag genom att vi ständigt informeras om dessa

genom nyheterna. Det har blivit en vanlig företeelse som påverkar många parter och

möjligheten att vi själva kommer att beröras av detta i vårt kommande arbetsliv är stor. I och

med att företagsförvärv numera är så vanligt bör problematiken kring ämnet diskuteras.

Denna rapport vänder sig främst till företagsekonomistuderande på c-nivå, men kan

förhoppningsvis vara en givande läsning för andra intresserade.
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1.3 Problemanalys

Tillväxt och förändring har kommit att bli centrala begrepp i företagande. Både inom nya och

mera traditionella branscher köps och säljs företag. (Hult & Johansson, 2002)

Ett företagsförvärv uppkommer då ett befintligt företag köper aktier i ett annat företag

motsvarande minst 50 % av rösterna eller när bestämmande inflytande uppnås på annat sätt.

Meningen är att förvärvaren ska kunna fatta beslut om långtgående förändringar i det

uppköpta företaget. (Nilsson, 1997)

Såväl små som stora företag genomgår förvärv (SOU 1990:1). Storleken på företaget har

alltså ingen betydelse, utan det är ägarnas framtida mål och vision för företaget som bidrar till

beslut om de ska växa genom köp av företag. Eftersom företagsförvärv handlar om framtiden

måste beslut baseras på antaganden och bedömningar om företagets framtida utveckling och

dess omvärld. Det är en värld där förändringstrycket är högt, där villkor och

konkurrensförutsättningar snabbt ändras. (Hult & Johansson, 2002)

Många företagsförvärv misslyckas på grund av att det finns många fallgropar, och dessa

måste undvikas (Rylander & Wedberg, 2003). Försäljning och köp av företag är så stora steg

att de kräver långsiktiga överväganden och en långsiktig strategi för att resultatet ska bli så

bra som möjligt. I företag som ägs och drivs av en eller ett fåtal personer bestäms målsättning

och strategi i första hand av deras egna mål för verksamheten. En ägarstrategi är grunden till

en företagsförsäljning eller ett köp, men det finns inte alltid möjlighet att utarbeta en klar

strategi. Ofta kommer ett tillfälle till företagsförvärv oväntat. Det kan till exempel vara en

företagare som hastigt går bort och det inte finns någon självklar efterträdare, eller att en

konkurrent har fått ekonomiska bekymmer och därför måste sälja företaget. Vid dessa

tillfällen blir besluten vid ett förvärv kanske inte lika genomtänkta och risken för att förvärvet

misslyckas ökar. (Hult & Johansson, 2002) Man kan då ställa sig frågan om det är rationellt

att ta förhastade beslut om ett så stort steg som företagsförvärv ändå är.

De risker och problem som kan uppstå med förvärv jämfört med att starta upp från grunden

kan vara att köpeskillingen blir för hög och att köparen inte klarar av finansieringen av ett

förvärv. Dessutom finns det fördelar med att starta upp från början då företaget till exempel

kan välja sina medarbetare själva och skapa exakt den marknadsprofil som önskas, vilket är



3

svårare vid företagsförvärv. Förutom det kan det vara svårt att ta över ledarrollen efter en

tidigare företagare och sätta sin prägel på företaget. (Ibid.) Allt detta måste beaktas vid ett

eventuellt företagsköp, fördelar bör vägas mot nackdelar.

Enligt Nilsson (1997) misslyckas ungefär hälften av alla företagsförvärv och därför anser vi

att det skulle vara intressant att undersöka ämnet. Frågan man kan ställa sig är varför företag

genomför förvärv, trots att risken är så hög.

1.4 Syfte

Syftet med denna rapport är att undersöka varför företag genomför förvärv, vad de vill uppnå

och vilka de bidragande faktorerna/förutsättningarna kan vara för att ett förvärv ska lyckas.

1.5 Avgränsning

Vi har valt att avgränsa oss till företagsförvärv och därmed kommer vi inte att behandla

fusioner och samgåenden mellan företag som är alternativ till förvärv. Vi har även valt att inte

fördjupa oss i legala aspekter. Genom dessa avgränsningar undviker vi att ämnet blir för brett.
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2 Metod

2.1 Inledning

I detta kapitel framställs vetenskapliga metoder. För att kunna utföra ett vetenskapligt arbete

är det viktigt att använda sig av metoder som gör det möjligt att lösa ett problem på ett

systematiskt och planmässigt sätt. De metoder vi har valt och varför vi har valt dem, samt hur

vi har gått till väga, beskrivs i detta kapitel.

2.2 Positivism och hermeneutik

Man brukar tala om två vetenskapliga huvudinriktningar, positivism och hermeneutik

(Thurén, 1996).

Ett utmärkande drag hos positivisterna är att de gärna vill tro på absolut kunskap. De anser att

det finns två källor till kunskap, det vi kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med

vår logik. (Ibid) Kunskapen måste kunna prövas empiriskt och det finns inte rum för

uppskattningar eller bedömningar, utan istället är det mätningar som står i centrum. Forskaren

skall vara objektiv och betydelser i känslor och upplevelser som inte är objektivt mätbara

utesluts från forskning. (Wallén, 1996)

Hermeneutik är en vetenskaplig inriktning där forskaren försöker förstå mänskliga handlingar

(Patel & Davidson, 1994) och där han tolkar innebörder i till exempel texter, symboler och

upplevelser. Han som tolkar har en förförståelse och den måste han vara medveten om.

(Wallén, 1996) Förförståelsen påverkas av våra värderingar och den byggs ofta på

önsketänkande (Thurén, 1996).

Ett positivistiskt angreppssätt var inte användbart i vårt arbete eftersom mätningar och

objektivitet står i centrum i denna metod. Vår undersökning har istället utförts med ett

hermeneutiskt angreppssätt eftersom vi eftersträvat att tolka och förstå de personer vi har

intervjuat. Vi är väl medvetna om att vi har haft en förförståelse som kan ha påverkat och styrt

våra tolkningar.



5

2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod

Det finns olika tillvägagångssätt för att samla in information, kvantitativ respektive kvalitativ

metod (Bell, 1995).

Den kvalitativa metoden har som mål att komma nära aktörerna och få en förståelse över

deras tankar, som kan bidra till att man kommer fram till en lösning på ett givet problem.

Metoden kräver att forskaren är öppen och flexibel gentemot data och försöker se till

helheten. (Gunnarsson, 2002) Informationen kan dock inte omvandlas till siffror och det är

forskarens uppfattning och tolkning av problematiken som står i förgrunden. Vid denna metod

väljer man som regel att fokusera sig på några få enheter, vilket gör att metoden inte blir

representativ, det går inte att generalisera. Observationer utförs osystematiskt och

ostrukturerat när man försöker sätta sig in i aktörernas roller. Avsikten med tolkande

undersökningar är att förstå betydelsen av upplevelser, föreställningar, tanke- och

handlingsmönster, intuition och gott omdöme. Ett av de vanligaste problemen är dock

svårigheten att finna empiriska belägg för en tolkning. Dessutom har personliga och

situationsberoende faktorer stor inverkan. Exempel på kvalitativ metodik är djupintervjuer,

fältstudier och deltagande observationer. (Wallén, 1996)

Den kvantitativa metoden är mer strukturerad och är i större utsträckning präglad av kontroll

från forskarens sida (Holme & Solvang, 1997). Den kvantitativa metoden omvandlar den

insamlade informationen till siffror och mängder som kan användas till statistiska analyser.

Dessa analyser är mer tillförlitliga än kvalitativ undersökning, om urvalet är representativt i

statistisk mening. (Trost, 1997) Exempel på kvantitativ metodik är observationer, experiment

och enkäter (Holme & Solvang, 1997).

För att bäst kunna få svar på vår problemställning har vi använt oss av den kvalitativa

metoden, eftersom djupgående halvstrukturerade intervjuer har gett oss mer värdefull

information än till exempel en kvantitativ undersökning med enkät som teknik. Enligt Preece

(2002) innebär halvstrukturerade intervjuer att intervjumallen inte behöver följas slaviskt

vilket resulterar i en mer informell dialog mellan intervjuare och respondent.
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2.4 Induktiv och deduktiv ansats

Det finns två olika sätt att dra slutsatser, induktion och deduktion. Dessa metoder kan

kombineras till den hypotetiskt-deduktiva metoden. (Thurén, 1996)

När ett arbete utförs med en induktiv ansats utgår forskaren från empirin, verkligheten.

Forskaren gör observationer, undersökningar baserade på emirisk fakta och försöker

generalisera och dra slutsatser utifrån de objekt som undersöks. Utifrån dessa generaliseringar

skapas sedan en teori. (Wallén, 1996) Induktion förutsätter kvantifiering. Det är viktigt att

poängtera att en hundraprocentig slutsats inte kan uppnås med denna metod, eftersom den

bygger på empiri som sällan är fullständig. (Thurén, 1996)

En deduktiv ansats innebär däremot att forskaren utgår från teorin och tar fram hypoteser som

han testar på verkligheten (Wallén, 1996). Deduktion innebär att forskaren drar en logisk

slutsats (Thurén, 1996).

I den hypotetiskt deduktiva metoden ställer forskaren fram hypoteser som antaganden. Sen

gör han en deduktiv slutledning och undersöker om antagandena stämmer med verkligheten.

På det viset använder forskaren sig av både empiri och logik (Ibid.).

Källa: Egen bearbetning

Induktion

Teori

Observationer

Hypoteser

Verklighet

Observationer

Generaliseringar

Deduktion
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Vi har använt oss av den deduktiva ansatsen i vårt arbete, eftersom vi först studerade teorin

inom området grundligt och därefter gick vi ut i verkligheten och såg om teorin stämde.

2.5 Primär- och sekundär data

Data kan delas upp i primär och sekundär data. Data som redan finns kallas sekundärdata,

eftersom den har samlats in tidigare av någon annan för ett annat ändamål. Data som

forskaren själv samlar in för ett specifikt syfte kallas för primärdata. (Eriksson &

Wiedersheim-Paul, 1997)

För att försöka få klarhet och förhoppningsvis svar på våra frågor har vi använt oss av både

sekundär- och primärdata. Vår primärdata har bestått av intervjuer med utvalda

nyckelpersoner. Den sekundära datan har till exempel varit litteratur. I kapitel tre redovisas

vår sekundärdata och i kapitel fyra redovisas vår primärdata.

2.6 Validitet och reliabilitet

Det är viktigt att uppfylla kraven på validitet och reliabilitet när undersökningar utförs.

Reliabiliteten, tillförlitligheten, bestäms av hur mätningarna genomförs och hur noggrann

forskaren är vid bearbetningen av informationen. Hög reliabilitet uppnås om olika och

oberoende mätningar av ett och samma fenomen ger samma eller liknande resultat.

Validiteten är beroende av att forskaren mäter det som avses att mätas, för att kunna pröva

sina frågeställningar. (Holme & Solvang, 2001)

Reliabilitet har inte samma centrala roll i kvalitativa studier som i kvantitativa

undersökningar. Anledningen till det är att i kvalitativa studier vill forskaren få en bättre

förståelse av vissa faktorer och därmed hamnar den statistiska representativiteten inte i fokus.

De problem som finns med att uppfylla validiteten är mindre i en kvalitativ undersökning än i

en kvantitativ studie, eftersom forskaren har en större närhet till det som studeras. (Ibid.)

För att få en så hög validitet som möjligt har vi noggrant gått igenom våra intervjufrågor och

jämfört dessa med vårt syfte så att vi har mätt det vi avsåg att mäta. Det kan bli svårt att

tillfredställa kravet på reliabilitet i och med att vi inte har så mycket kunskap inom området

intervjuteknik. Vid intervjuerna kan vi på ett omedvetet sätt ha påverkat intervjuobjektet i en
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viss riktning, vilket kan ha påverkat reliabiliteten. För att öka reliabiliteten har vi dock använt

oss av bandspelare vid våra intervjuer. Det har medfört att viktig information inte gått

förlorad. Hade vi valt att intervjua fem andra personer än de utvalda, är vi medvetna om att

resultatet inte hade sett likadant ut och därmed hade reliabiliteten påverkats.

2.7 Urval

Vårt tillvägagångssätt har varit att besöka företag som har erfarenhet av förvärv, och intervjua

nyckelpersoner som är insatta i ämnet. Vi har även valt att intervjua två externa experter, för

att eventuellt få en mer objektiv bild. De personer vi har intervjuat är:

� Johan Burénius, Investment Manager på Bure Equity AB

� Janerik Dimming, Informationsdirektör på Gunnebo AB.

� Tore Åberg, Ekonomi- och finansdirektör på Investment AB Latour

� Klas Brand, Auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

� Göte Johansson, Konsult på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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3 Teori

3.1 Inledning

Det följande kapitlet återger de motiv som har framhävts i teorin som viktiga vid

företagsförvärv. Läsaren kommer även att bli insatt i vilka de bidragande förutsättningarna är

för att ett förvärv ska lyckas.

3.2 Förvärvens motiv

I olika utredningar har man försökt öka förståelsen för vilka faktorer som styr förvärv, men

motiven är olika från förvärv till förvärv och det går inte att finna något statistiskt samband.

Det innebär att det finns en mångfald av förvärvsmotiv och många motiv kan verka samtidigt

vid ett förvärv. (SOU 1990:1) Motivet till ett förvärv måste grundas i att det förvärvade

företaget blir mer värdefullt i köparens ägo än det är värt idag (Olve, 1988). För att ett

företagsförvärv överhuvudtaget ska uppstå måste det finnas en skillnad mellan köparens och

säljarens värdering av företaget. Denna värderingsskillnad kallas för värderingsgap och är ett

nödvändigt villkor för förvärvet. Vad som påverkar värderingsgapet har en del teorier

behandlat, varav vissa teorier kompletterar varandra. Många författare är ense om att skälen

till värderingsgapet kan variera från förvärv till förvärv och att gapet påverkas av många

faktorer. (SOU 1990:1)

Teorierna kan införas i tre kategorier:

1. Teorier som påstår att värderingsgapet beror på att köpare och säljare har tillgång till olika

information angående företaget eller, att de värderar samma information olika. Teorierna

avser värderingsgapet för företaget i dag och förutsätter inte några förändringar i

framtiden för företagets verksamhet.

2. I den andra kategorin av teorier påverkas värderingsgapet av att köparen kan göra vinster

genom en förändring eller samordning av verksamheten i de berörda företagen. Det finns

möjligheter att byta ut ledningen i det köpta företaget för att uppnå en kompetentare

ledning, dra fördel av stordriftsfördelar i produktionen eller stärka marknadspositionen.

Det går även att se möjligheter i skattemässiga samordningsfördelar mellan det köpande

och uppköpta företaget.
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3. I den sista kategorin av teorier utgår man inte från att det främsta syftet med förvärvet är

att maximera värdet på det köpande företaget eller ägarnas förmögenhet, utan att uppnå

tillväxt. (Ibid.)

3.2.1 Företagsförvärv som ett resultat av tillgång till olika information

Bedömningsskillnaderna i den första kategorin av teorier kan bero på att köpare och säljare

inte har tillgång till samma information angående till exempel företagets historiska eller

förväntade resultat, marknadsutsikter mm, men skillnaden kan även bero på att de tolkar och

värderar informationen olika. De kan ha olika avkastningskrav och kan därför värdera samma

information olika. Vid större noterade företag bör värderingsgapen på lång sikt jämnas ut,

eftersom företagens aktier är utsatta för handel på en aktiemarknad. Därför förekommer denna

typ av värderingsgap främst vid värdering av mindre och onoterade bolag. Det har dock

framförts en del kritik mot detta resonemang då aktiemarknaden inte fungerar perfekt. Det

sker dessutom förändringar i till exempel den tekniska miljön och det påverkar den givna

informationen. På grund av det kan värderingsgap även förekomma bland

aktiemarknadsföretag. De brister i aktiemarknadens värderingsförmåga är en förklaring till

varför företag under- respektive övervärderas. De undervärderade företagen blir därför gärna

föremål för uppköp. (SOU 1990:1)

3.2.2 Företagsförvärv pga. förväntade samordningsvinster

Motiven i den andra kategorin består av att köparen förväntar sig samordningsvinster mellan

det köpande och uppköpta företaget (SOU 1990:1).

3.2.2.1 Effektivitetsförbättringar genom företagsförvärv

Företagsförvärv kan motiveras av att ledningen i det köpande företaget anser att de kan öka

effektiviteten i det köpta företagets verksamhet, genom att använda existerande resurser på ett

bättre sätt eller omfördela resurserna inom företaget. Ett exempel på detta är som tidigare

nämnt att byta ut en mindre kompetent ledning. (SOU 1990:1)

Genom förvärv av företag kan synergier uppstå, det innebär till exempel att administrationen

kan förenklas och forskning och utveckling kan effektiviseras. Synergieffekterna är ett vanligt
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motiv till förvärv och finns nästan alltid med i beräkningarna inför ett förvärv. (Landelius &

Treffner, 1995) Effektivitetsförbättringar kan uppstå genom förvärv trots att de berörda

företagen var för sig bedriver en så effektiv produktion som möjligt.

Effektivitetsförbättringarna består då av stordriftsfördelar som kan uppnås genom att utnyttja

företagens totala resurser på ett effektivare sätt, jämfört med hur företagen utnyttjar resurserna

var för sig. Exempelvis kan varje produktionsenhet tillverka enstaka produkter istället för ett

bredare sortiment, vilket bidrar till att styckkostnaden kan sjunka. (SOU 1990:1)

Det går även att uppnå stordriftsfördelar i företagets externa finansiering och lånekostnaderna

kan komma att sjunka vid en växande storlek på företaget. I små företag, som är på väg att

expandera, finns det ofta finansieringsproblem och därför övertas ofta små innovativa företag

av större ”mogna” företag. Finansieringsproblemet kan därmed vara ett skäl för säljaren att

avyttra företaget. Det kan även förekomma stordriftsfördelar inom distribution och

marknadsföring. (Ibid.)

Många företag övervärderar dock stordriftsfördelarna och underskattar kostnaderna för att

uppnå dem. För att kunna uppnå stordriftsfördelar krävs mycket arbete, möjliga effekter måste

bestämmas och därefter analyseras och värderas. (Landelius & Treffner, 1995)

3.2.2.2 Stärka marknadspositionen genom företagsförvärv

Ett sätt att motivera företagsförvärv kan vara att försöka maximera företagens värde. Det kan

uppnås genom förväntade effektivitetsökningar, men även en stärkt marknadsposition kan

motivera förvärvet. Genom att minska konkurrensen på marknaden kan förvärvaren få ökade

möjligheter till prishöjningar och därmed ökad lönsamhet. Det kan bli en starkare ställning för

företaget gentemot deras leverantörer, vilka kan tvingas till prissänkningar. (SOU 1990:1)

Enligt Olve (1988) kan motivet också vara en önskan att uppnå monopolvinster.

3.2.2.3 Uppnå riskspridning genom företagsförvärv

Köparen kan uppnå riskspridning genom att förvärva ett företag som producerar andra

produkter eller är aktiva på andra marknader än det köpande företaget. I och med det kan de

minska de förlustrisker som existerar i samband med att ha få produkter på enstaka
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marknader. Riskutjämningen kan också avse säsongs- eller konjunkturmässiga variationer i

efterfrågan. (SOU 1990:1)

Ett annat riskspridningsargument kan vara att företag som befinner sig på produktmässigt

eller geografiskt ”mogna” marknader vill omfördela sina resurser till mer expansiva

marknader, genom diversifierade förvärv (Ibid.). Enligt Landelius och Treffner (1995) innebär

diversifiering utveckling av nya affärsområden och genom diversifiering vill köparen utnyttja

positiva effekter av riskspridning. Diversifiering kan dock inte alltid rekommenderas; förvärv

som faller utanför ramen för företagets affärskoncept bör ej tillåtas. Dessutom finns det risk

för att värdet på aktien ska sjunka vid en för stor diversifiering. Enligt SOU (1990:1) kan

riskspridningsargument även förklara vertikala och horisontella förvärv. Med vertikala

förvärv kan köparen minska risken för uteblivna eller sena materialleveranser från

leverantörer och genom horisontella förvärv minska osäkerheten angående

konkurrenssituationen på en viss marknad.

Det finns dock risker med att förvärva ett företag som är verksam på andra marknader på

grund av att förutsättningarna för framgång är olika. Det är möjligt att det förvärvande

företaget inte har den kunskap som krävs för att driva den nya verksamheten på ett långsiktigt

och bra sätt. (Landelius & Treffner, 1995)

3.2.2.4 Uppnå skattemässiga samordningsvinster genom företagsförvärv

Skattesystemet kan inte ensamt förklara förvärvsaktiviteten, men kan vara en påverkande

faktor. Skattesystemets utformning anses utöka värderingsgapet mellan köpare och säljare och

på grund av det ökar sannolikheten för ett köp. Det finns också möjlighet till förlustutjämning

mellan moderbolag och dotterbolag, vilket kan utnyttjas vid företagsförvärv. Därmed kan ett

företag med ett negativt värde värderas högre av en köpare som har möjlighet att dra av

förlusterna. (SOU 1990:1) Dessutom innebär dubbelbeskattning av företagsvinster att det

finns skäl att bilda en koncern istället för separata företag (Olve,1988).

3.2.3 Företagsförvärv för att uppnå tillväxt i det köpande företaget

Enligt Olve (1988) är huvudskälet till förvärv företagets önskan till tillväxt; att nå produkter,

marknader, teknologi etc., som de varken har kompetens, tid eller kraft att utveckla genom
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egen tillväxt. Författarna till SOU (1990:1) anser att företagets vilja att uppnå tillväxt

förknippas främst med företag som har en svag ägarfunktion och som utför diversifierade

förvärv. Företagsledningen har därmed möjlighet att handla mot ägarnas intressen och syftet

är att uppnå tillväxt i det köpande företaget. Företagsledningens inkomster, förmåner etc. är

främst beroende av företagets storlek, och avkastningen på kapitalet är mindre viktigt. Detta

intresse av att uppnå tillväxt av företagets produktion, försäljning och realkapital kan strida

mot ägarnas vilja att uppnå maximalt värde på företaget. Maximalt värde på företaget uppnås

genom största möjliga avkastning på kapitalet.

3.3 Förutsättningar för att lyckas med ett företagsförvärv

I tidigare forskning har det varit två frågor som varit viktiga för framgång, vilka företag är

lönsamma att förvärva samt i vilka situationer som förvärv lyckas (Olve, 1988). Förvärvarnas

handlande visar på att uppköp skulle vara bättre i högkonjunktur än i lågkonjunktur, men vid

närmare eftertanke borde företag köpas i lågkonjunktur än i högkonjunktur, på grund av att

priserna är lägre och att det blir mindre integrationssvårigheter. Det borde vara mer

fördelaktigt. (Larsson, 1993) Enligt Olve (1988) är det hanterandet av processen som är

förklaringen till framgång, vilket leder till att köparen förvärvar rätt företag och gör rätt saker

med företaget. Landelius och Treffner (1995) har en modell för hur de olika stegen i

processen går till, och de kallar modellen för ”företagsköpet som en process”. Utöver stegen i

modellen är värdering en del av förvärvsprocessen

Källa: Egen bearbetning

Definitionen på ett lyckat förvärv är att värdet på aktierna i det köpande företaget ökar som en

följd av förvärvet (Kristensen, 1999). Andelen förvärv som inte motsvarar förväntningarna

uppgår dock till minst 50 %, de har med andra ord en tendens till att misslyckas. Orsaken till

Strategi
Val av för-

värvskandidat Förhandling Due diligence

Företags-
värdering GenomförandeKontrakt
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det kan vara att köparen saknar en strategisk analys, bristande planering och att det uppstår

problem under integrationsfasen. Utfallet kan också bero på den ekonomiska styrningens

utformning och användning. (Nilsson, 1997) I och med det är det viktigt att vid

företagsförvärv noggrant gå igenom alla stegen i processen (Landelius & Treffner, 1995).

3.3.1 Strategi

Försäljning och köp av företag är ett stort beslut, därför krävs det mycket eftertanke. Det är

viktigt att tänka igenom konsekvenserna av sitt beslut. För att förvärvet ska uppleva framgång

måste beslutet vara en del av en långsiktig strategi. (Hult & Johansson, 2002) Ett förvärv

innebär ett stort risktagande och därför är det viktigt att köparen vet vad han ger sig in på och

vad han vill uppnå med förvärvet (Landelius & Treffner, 1995). Med tanke på

förändringstakten bland företagens omvärld och den allt högre konkurrensen på marknaden

krävs det att de arbetar målmedvetet och baserat på en genomtänkt ägarstrategi (Hult &

Johansson, 2002).

Ägarstrategin är basen för ett förvärv och med ägarstrategi avses:

- En genomtänkt utvärdering av företagets nuvarande situation och kommande

förutsättningar, samt personliga mål, ambitioner, förhållanden, företagets kapacitet,

och företagets ekonomiska läge.

- Utvärderingen ska sluta i en plan och ett handlingsprogram för företagets framtid.

(Ibid.)

Till viss del blir strategin ett resultat av ett företags affärsidé och mål, och den visar hur

företaget skall nå dessa mål inom affärsidéns ramar (Landelius & Treffner, 1995).

Det har blivit allt viktigare att analysera branschen och dess framtid eftersom den tekniska

utvecklingen går snabbt framåt i många branscher. Vid branschanalysen bör köparen beakta

förväntad efterfrågan, styrkan hos kunder och leverantörer, möjligheten för nya aktörer att

etablera sig på marknaden, tänkbara substitut samt hur konkurrenssituationen ser ut. (Ibid.)

Enligt Olve (1988) ska strategin avse tre år och genom den ska företaget komma fram till

vilken utveckling de vill ha i framtiden.
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3.3.2 Val av förvärvskandidater

Innan företag börjar söka efter möjliga förvärvsobjekt måste en bedömning av det egna

företaget göras. Den bör göras av någon utomstående som bland annat går igenom bolagets

förutsättningar. Frågor företaget vill ha svar på kan vara: Har företaget förmågan att

genomföra den tänkta förvärvsstrategin? Finns det ekonomiska och mänskliga resurser?

Analysen ska dessutom visa vilka styrkor och svagheter som existerar inom den egna

organisationen. (Landelius & Treffner, 1995)

Därefter genomförs en aktiv sökprocess som resulterar i ett antal tänkbara förvärvsobjekt,

som passar med företagets affärskoncept. Sedan börjar köparen utvärdera bolagen och denna

utvärdering ska ta hänsyn till bolagens styrkor, svagheter, lönsamhet och kassaflöde. Hänsyn

tas även till de synergieffekter som köparen hoppas kunna uppnå. Efter utvärderingen väljer

ledningen ut de kandidater som de vill ta kontakt med. Den första kontakten kan vara

avgörande för ett framtida förvärv, det är viktigt att kontakta rätt person från början och att

kontakten tas på rätt sätt, och att det skapas ett förtroende mellan parterna. Det är viktigt att gå

den rätta vägen för att ingen ska känna sig överkörd och eventuellt börja motarbeta förvärvet.

(Ibid.)

3.3.3 Förhandlingsfasen

Efter att första kontakten tagits börjar förhandlingsfasen. Det förutsätter att det inte är ett

fientligt förvärv för då blir det svårt att förhandla (Landelius & Treffner, 1995). Ett fientligt

förvärv innebär att någon lägger ett bud på företaget, trots att det strider mot ägarna och

ledningens vilja (Olve, 1988). För att kunna ha öppna diskussioner behövs någon form av

sekretessavtal. Det är speciellt viktigt när de två berörda parterna är konkurrenter med

varandra. (Landelius & Treffner, 1995) Dessutom bör information som kan vara till skada,

inte lämnas ut till motparten om affären inte blir av (Hult & Johansson, 2002). Nästa steg är

att köparen lägger fram en avsiktsförklaring, ett letter of intent. Förhandlingarna utgår sedan

från avsiktsförklaringen. De viktigaste punkterna i avsiktsförklaringen är vad som skall ingå i

förvärvet, hur köpeskillingen ska beräknas, hur värdering av företaget ska gå till,

personalfrågor, nyckelpositioner etc. Avsiktsförklaringen är vanligtvis inte juridiskt bindande,

men bindande avseende sekretessen. Dessutom får säljaren, under en viss tid, bara sluta avtal

med den köpare som avsiktsförklaringen avser. (Landelius & Treffner, 1995)



16

Psykologi är ett nyckelord för att uppnå framgång i förhandlingsfasen, det är viktigt att skapa

förtroende mellan parterna. För att uppnå optimalt resultat i förhandlingsfasen krävs det att

köparen har tänkt igenom sina åsikter noggrant. Dålig kunskap om det aktuella företaget

tillsammans med en stark önskan om att genomföra en affär är den vanligaste orsaken till att

många köpare handlar felaktigt i förhandlingsfasen. Det leder till att köparen betalar ett för

högt pris och sedan tvingas de att se förvärvet som misslyckat. (Ibid.)

3.3.3.1 Aktiemarknadens funktion

Ursprungligen har företagsförvärv endast omfattat familjeföretag där direkta förhandlingar har

skett mellan köpare och säljare. I takt med aktiemarknadens expansion har förvärv även

kommit att avse företag med marknadsnoterade aktier och med fler ägare. I ett företag med

tusentals ägare är det inte möjligt för köparen att föra samman alla ägare för att presentera sitt

erbjudande, därför lämnar företagen offentliga uppköpserbjudande. (SOU 1990:1)

Näringslivets börskommitté har lämnat rekommendationer angående offentliga

uppköpserbjudande på aktiemarknaden. Dessa rekommendationer är tillämpliga i samband

med att en svensk eller utländsk, fysisk eller juridisk person offentligen erbjuder aktieägare i

ett svenskt aktiebolag, med flertalet ägare, att sälja sina aktier till köparen på angivna villkor.

Varje börsföretag måste följa rekommendationerna, om företaget lägger fram eller blir

föremål för ett offentligt uppköpserbjudande, eftersom rekommendationerna är en del av

inregistreringskontraktet vid Stockholms fondbörs. Rekommendationerna innebär att den som

fattar beslut om att lämna ett offentligt uppköpserbjudande direkt därefter ska publicera ett

pressmeddelande som bl.a. förklarar de väsentligaste villkoren i erbjudandet samt köparens

tidigare innehav av aktier i målföretaget. Pressmeddelandet ska även kortfattat uppge motiven

till erbjudandet samt så långt det är möjligt förklara förvärvets påverkan på det köpande

företagets resultat och ställning. Till slut ska även en tidsplan framföras för förvärvets

genomförande. (Ibid.)

Därefter måste köparen ta fram ett prospekt som ska skickas till Stockholms fondbörs och

nyhetsmedia samt till alla aktieägare som omfattas av erbjudandet. Prospektet ska förklara de

involverade företagens verksamhet och affärsidé. Det ska framgå varför erbjudandet ges och

vilka konsekvenser förvärvet får för de berörda bolagen. Prospektet ska även ange

överlåtelsevillkoren, köpeskillingens form och eventuella villkor för erbjudandets
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genomförande. För att kunna värdera erbjudandet följer i prospektet en sammanfattning av de

berörda företagens utveckling och ekonomiska ställning. (Ibid.) Aktieägarna har sedan minst

tre veckor på sig för att ta ställning till erbjudandet (Sandström, 1994). Enligt

rekommendationerna måste aktieägarna få en likvärdig behandling, vilket innebär att ingen

ägare får gynnas framför andra ägare. Därmed ska alla innehavare av aktier med samma

villkor erbjudas samma ersättning per aktie, dock kan innehavare av aktier med olika villkor

ges olika erbjudanden. I och med det kan prisskillnader accepteras vid olika röstantal och vid

stam- eller preferensaktier. (SOU 1990:1)

Om inte alla aktieägarna går med på erbjudandet kan minoriteten tvingas att acceptera budet,

under förutsättning att det finns samtycke från aktieägarna med 90 % av röster och kapital.

Detta förfarande kallas för tvångsinlösen. (Rydqvist, 1992)

3.3.4 Due diligence

Due diligence innebär en genomgång av förvärvsobjektet för att försäkra sig om att det

företag som förvärvas verkligen motsvarar förhoppningarna (Landelius & Treffner, 1995).

Det främsta skälet till att genomföra en due diligence är att förvärvaren ska kunna analysera

de faror och fördelar som är kopplade till förvärvet och att förvärvaren därmed ska undvika att

råka ut för otrevliga överraskningar. (Gorton, 2002) Under en due diligence undersöks varje

aspekt av affärsverksamheten i detalj, inget tas för givet. Inget uttalande accepteras utan bevis

och alla bevis ska bekräftas av externa källor. (Carroll & Green, 2000) En due diligence bör

göras innan affären är avslutad, eftersom resultatet av en due diligence kommer att påverka

värderingen och därmed förhandlingarna. Det krävs tillgång till material som inte är offentligt

och därför sker en genomgång av förvärvsobjektet efter att ett letter of intent har

undertecknats. (Landelius & Treffner, 1995) Det görs för att säljaren ska vara något mer säker

på att affären kommer att bli av, innan han låter utomstående komma in i företaget. Dessutom

är köparen och säljaren ofta konkurrenter, vilket gör att viss information blir extra känslig för

säljaren att lämna ut. (Lindberg & Siewertz, 1997) De senaste åren har insikten om behovet

av due diligence ökat kraftigt. En anledning till det är att företagen har lärt sig av tidigare

misstag. Arbetet vid en due diligence varierar från fall till fall och beror på köparens

branschvana respektive hans erfarenhet av företagsförvärv. En stor erfarenhet av förvärv

innebär inte att arbetet vid en due diligence minskar, utan det är snarare så att ju mer

erfarenhet av företagsförvärv köparen har desto mer omfattande arbete läggs ner på en due
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diligence, innan förvärvet kommer till stånd.  Due diligence kan delas upp i en finansiell,

affärsinriktad, personell, legal och skattemässig del. (Landelius & Treffner, 1995) Det finns

även due diligence inriktad på miljö (Bruzelius, 2003).

3.3.4.1 Finansiell due diligence

Den finansiella delen är det traditionella due diligence-arbetet och den kan delas upp i två

delar, en historisk och en framåtriktad del (Landelius & Treffner, 1995).

Den historiska delen innebär till exempel att fastställa så att säljaren satt undan tillräckligt för

osäkra kundfordringar och inkurans i varulager, men innebär också att kartlägga förhållanden

som kommer att påverka möjligheten att integrera bolagets verksamhet efter förvärvet. Det

ska även genomföras en kartläggning av redovisnings-, rapporterings- och styrsystemen.

Anledningen till det är att avgöra vilka åtgärder som måste göras för att få den rapportering

som krävs, för att köparen ska kunna styra det köpta bolaget på avsett sätt. (Ibid.)

Den framåtriktade delen av finansiell due diligence innebär att det köpande företaget

undersöker förutsättningarna för att utvecklingen som de önskar ska bli verklighet. Det gäller

såväl kostnadssidan som intäktssidan. Bl.a. granskas kundorder, leveransavtal, hyreskontrakt

och andra avtal. Det är givetvis viktigt för värderingen av företaget att veta när till exempel

fördelaktiga avtal löper ut. De som utför finansiell due diligence är oftast köparens revisorer.

(Ibid.)

3.3.4.2 Affärsinriktad due diligence

En affärsinriktade due diligence liknar en framåtriktad finansiell due diligence, men den första

tar särskilt hänsyn till förutsättningarna för att den utveckling förvärvaren beräknat inför

framtiden verkligen kommer att slå in. Köparen måste ta fram förvärvsobjektets hot och

möjligheter samt göra en granskning av de större kunderna och leverantörerna för att bedöma

riskerna inför framtiden. Det är även av betydelse att analysera produkter och

tillverkningsmetoder ur ett riskperspektiv. (Landelius & Treffner, 1995)
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3.3.4.3 Personell due diligence

Det är även viktigt att få fram medelåldern på personalen och deras anställningstid samt

förmåner. Det kan underlätta förståelsen för den gällande företagskulturen och den kan även

avse att beräkna kostnaden för en eventuell permittering. Vid ett företagsförvärv är det viktigt

att behålla nyckelpersonerna i det köpta företaget för att uppnå framgång och för att lyckas

med förvärvet. Därför är det bra att veta om nyckelpersonerna stannar efter förvärvet. Det är

också av betydelse att gå igenom den ledningsstil som råder på bolaget, för att se om den

passar köparens stil. (Landelius & Treffner, 1995)

3.3.4.4 Legal due diligence

Legal due diligence utförs av juridisk expertis. Denna del omfattar en genomgång av alla

ingångna kontrakt, avtal, tillstånd, rättigheter och andra förbindelser. Det är viktigt att se till

att alla lagliga krav tillgodoses, till exempel att aktieboken är uppdaterad. (Landelius &

Treffner, 1995)

3.3.4.5 Skattemässig due diligence

Arbetet vid skattemässig due diligence utgår från deklarationer från de senaste åren samt

resultatet av eventuella skatterevisioner och företagets förbindelse med skattemyndigheterna.

Det genomförs även en genomgång av avtal mellan närstående bolag inom en koncern.

Utöver avtalen så undersöks också granskningsrapporterna från det säljande bolagets

revisorer. Denna form av due diligence bör utföras av skatteexpertis. (Landelius & Treffner,

1995)

3.3.4.6 Miljö due diligence

En ordentlig granskning bör även göras av de miljörättsliga riskerna. En sådan granskning kan

bli kostsam för att kunna intyga att miljölagar och miljöpolicies följs. Det finns ett ansvar för

en verksamhetsutövare och en fastighetsägare om återställande av förorenade områden, därför

bör även en miljö due diligence innefatta en ordentlig undersökning av den köpta marken.

(Gorton, 2002)
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3.3.5 Företagsvärdering

Vid en företagsöverlåtelse genomförs i stort sätt alltid ekonomiska beräkningar som avser att

ange företagets värde. Värdet på ett företag beror i första hand på hur både säljaren och

köparen ser på företagets möjligheter till utveckling i framtiden. Det kan även skilja sig

mellan olika tänkbara köpare. Det finns många faktorer som påverkar framför allt

bedömningen av företagets framtidsmöjligheter. Det krävs till exempel en medvetenhet om de

stora skillnaderna mellan företag, verksamhetsinriktning, i vilken utvecklingsfas företaget

befinner sig i, och om det är ett företag med en helt ny affärsidé med stor tillväxtpotential.

(Hult & Johansson, 2002)

Medan förvärvaren ser på köpet som en investering som ska ge en så hög och långsiktig

avkastning som möjligt, så kan det vara svårare för en företagare som har byggt upp sitt

företag, att sätta ett ekonomiskt värde på det (Ibid.).

3.3.5.1 Vem tar köparen och säljaren hjälp av vid företagsöverlåtelser?

Uppfattningar om framtiden och om förvärvsobjektets ekonomiska och finansiella potential,

ligger i grunden för all värdering av ett företag (Hult & Johansson, 2002). De flesta företag

saknar dock den kompetens som krävs för att helt på egen hand göra värderingar (Olve,

1988). Både köpare och säljare tar ofta hjälp av utomstående experter med att samla in

information och att analysera och värdera företaget, och som dessutom hjälper dem vid

förhandlingen. Dessa experter kan till exempel vara revisorer, bankmän, advokater och

skatteexperter. För båda företagen gäller det att visa att de har en realistisk uppfattning om

värdet på förvärvsobjektet, då orealistiska uppfattningar kan leda till att förhandlingarna

avbryts och det kan både säljare och köpare förlora på. (Hult & Johansson, 2002)

3.3.5.2 Metoder

Det har tagits fram olika metoder för hur företag värderas, och dessa kan ge ett

tillfredsställande underlag för förhandling (Hult & Johansson, 2002).

Några exempel är:

� Nuvärdet av förväntat kassaflöde.

� Avkastningsvärdet.
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� Substansvärdet, som är det sammanlagda marknadsvärdet för det förvärvade företagets

tillgångar efter avdrag för skulder.

� Bokfört värde, det används särskilt av ägare i familjeföretag.

� Marknadsvärdet för aktier gäller för börsnoterade företag.

� Marknadsvärdet för aktier i likartade företag kan ibland vara intressant, till exempel om

köparen anser att det aktuella företaget är mindre välskött och de konstaterar att

marknaden för välskötta motsvarande företag ger ett annat pris. (Olve, 1988)

Den teoretiska beräkningen av företagets värde

Det är den första metoden som är den teoretiskt korrekta, enligt Olve (1988). Framtida uttag

efter skatt under företagets livstid, tillsammans med det belopp som ägarna får efter skatt vid

upplösningen av företaget, omräknat till nuvärde, är det värdet som företaget teoretiskt anses

ha. Denna modell är dock i praktiken komplicerad. (Hult & Johansson, 2002) Om det köpta

företaget till exempel ska säljas eller styckas inom kort, så kan någon av de andra metoderna

säga mer om hur marknaden värderar delar av de köpta företaget eller dess tillgångar (Olve,

1988).

Avkastningsvärdet

Avkastningsmetoden är den metod som är vanligast när det gäller värdering av mindre och

medelstora företag (Hult & Johansson, 2002). Det köpande företaget gör helt enkelt en vanlig

investeringskalkyl när förvärvsobjektet värderas utifrån den väntade avkastningen (Olve,

1988). Det gäller att bestämma den framtida årliga resultatnivån, avkastningskravet för

investeringar och då också den räntesats som används för att omräkna de framtida resultaten

till nuvärde (Hult & Johansson, 2002).

Det är naturligtvis omöjligt att fastställa ett företags framtida årliga resultatnivå, utan köparen

får göra antaganden utifrån vissa givna förutsättningar. När en värdering görs måste de ta

fram prognoser för företagets resultatutveckling, och inte endast förlita sig på de historiska

resultaten när den framtida resultatnivån ska beräknas. Ofta försöker personerna som ska

avgöra värdet på företaget att göra prognoser för företagets utveckling och dessa prognoser

sträcker sig vanligtvis över tre till fyra år. För att hantera osäkerheten i prognoserna kan de

beskriva olika händelseförlopp för företagets utveckling. En sannolik och en pessimistisk
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utveckling ger olika värden på företaget. På så sätt skapas trovärdighet i värderingsarbetet.

(Ibid.)

Beroende på den kalkylränta som används vid beräkningarna varierar företagets värde.

Kalkylräntan visar köparens kostnad för det kapital som behövs för att förvärva företaget.

(Ibid.)

Substansvärdet

Avkastningsvärderingen som beskrivs ovan visar vad köparen väljer att tro om företagets

framtid, medan substansvärdering istället utgår från omvärdering av balansräkningen.

Substansvärdet behöver inte vara så viktigt för köparens värdering om tillgångarna

fortsättningsvis ska användas i verksamheten. Metoden blir däremot intressant när stora delar

består av likvida tillgångar, eller om köparen avser att sälja viktiga delar. På tillgångssidan

kan posterna behöva omvärderas. Till exempel är kontorsfastigheter ofta felvärderade och

maskinutrustning åldras ofta snabbare än vad planenliga avskrivningar visar. Även företagets

skulder bör granskas. (Olve, 1988)

3.3.5.3 Prisets fastställande

Vid förhandlingssituationer är det troligt att två parter har olika prioriteringar, att de föredrar

olika risker och värderar resurser olika, än att de tycker och tänker lika. Kompromisser kan

komma att spela en viktig roll. Förhandlingarna kan sluta med att båda säljaren och köparen

accepterar en överenskommelse, eller så kan de sluta med att parterna inte kommer fram till

något alls. Ett resultat av en förhandling kan anses vara effektivt om det inte finns någon

annan lösning som ökar nyttan för antingen någon av parterna, eller båda två, utan att den

andra parten missgynnas. Dock kan förhandlare misslyckas med att komma överens om

priset, även om det kan medföra vinster för båda parterna. Det kan bero på att de inte har

fullständig information. (Kristensen, 1999)

Företagets uppskattade värde beror på den som genomför värderingen och hur han ser på

företagets framtid. Säljaren vill genomföra värderingen så att han kan argumentera för ett så

högt pris som möjligt och på ett trovärdigt sätt. För säljaren finns ofta ett lägsta pris, och vid

det priset är det lika bra för säljaren att inte sälja överhuvudtaget. Vid förhandlingarna mellan

parterna kommer de slutligen fram till priset på företaget. (Hult & Johansson, 2002)
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Det slutgiltiga priset kan skilja sig mycket från det framräknade värdet. Anledningen till det

kan bero på att både säljaren och köparen har tagit hänsyn till övrig information som

framkommit vid en företagsanalys och som inte fanns tillgänglig vid framräknandet av värdet.

(Ibid.)

3.3.5.4 Premier vid förvärv

Större förvärv av aktier i noterade bolag är ofta förknippade med att en premie betalas, för att

kunna genomföra affären. Premien innebär att säljaren får ett belopp som överskrider den

aktiekurs som noteras på marknaden. (Sandström, 1994) Konkurrens mellan olika potentiella

köpare innebär att köparen måste betala en premie, utöver vad företaget är värt, för att få

kontroll över företaget (Landelius & Treffner, 1995). Sannolikheten att förutse bud är ganska

liten, därför utgör en förväntad förvärvspremie en liten del av aktiekursen. Det händer dock

emellanåt att en aktie börsstoppas på grund av att omsättningen blivit onormalt stor eller att

kursen stigit mycket. Det kan bero på att information har läckts ut. Enligt reportage i tidningar

finns det ofta misstankar om insiderhandel, men om man ska döma utifrån det regelverk som

finns är det mindre vanligt, eftersom det sällan är någon som har blivit fälld för att utnyttja

inside information. Men finns det en viss sannolikhet för att ett bud ska komma eller att en

insider utnyttjar sin information, innebär det en underskattning av värderingen av förvärvet.

(Sandström, 1994) Det finns alltså risk till för höga bud. Förvärvarens förväntade

samordningsvinster kan därmed tillfalla säljaren och enligt amerikanska studier är det

aktieägarna i det uppköpta företaget som är vinnarna vid förvärvet. (Olve, 1988) Enligt

Sandström (1994) är frågan då hur köparen ska kunna räkna hem affären. Synergieffekter kan

bidra till hemräknandet, men det kanske inte är tillräckligt. Även Hamberg (2001) anser att

aktieägarna i det uppköpta företaget måste vara bland vinnarna när förvärvspremien är högre

än synergieffekterna, eftersom de får mer för sina andelar än de hade fått om det inte hade

blivit något förvärv. Den andra vinnaren är företagsledningen i det köpande företaget,

eftersom nu får de en stark makt i den nya organisationen. Förlorarna är företagsledningen i

det uppköpta företaget och aktieägarna i det köpande företaget, eftersom företagsledningen

förlorar makt i den nya organisationen och aktieägarna måste betala premien.



24

3.3.6 Kontrakt

En given del av kontraktet är köpeskillingen och hur den ska betalas, i kontraktet specificeras

även licens- och varurättigheter. En omtalad del av kontraktet är skiljedomsklausulen som

innebär att en skiljenämnd, istället för det vanliga rättsväsendet, avgör vid en eventuell

framtida tvist mellan parterna. Detta på grund av att negativ publicitet vill undvikas, samt att

man vill vinna tid åt företagen. Efter att kontraktet undertecknats ska det godkännas av bägge

företagen, till exempel av styrelsen. Diverse garantier från säljaren är vanliga i avtalet.

Tillsammans med garantierna finns det en paragraf som medför att en del av köpesumman

låses under en viss tid på ett spärrat konto. Avsikten med det är att köparen efter förvärvet ska

kunna kontrollera att alla garantier och utfästelser kan förverkligas. Kan de inte det så kan

ersättning till köparen erhållas från i första hand den låsta köpesumman. (Landelius &

Treffner, 1995)

3.3.7 Genomförande/Integrering

En viktig faktor tycks vara hur integrationen genomförs efter köpet, och även hur mycket

integration som krävs. Det hänger ihop med förvärvarnas motiv till köpet och de

synergieffekter som de tror kan uppstå. Det finns uppköp som endast kräver marginell

integration som till exempel när ett investmentbolag köper ett företag som ska bli en del av

deras portfölj. Det enda som de kan behöva integrera är styrelseposter och en viss samordning

för koncernbokslut, etc. Sen finns det de förvärv som går ut på att det uppköpta företaget helt

ska integreras med det köpande företaget. Till exempel blir geografiska förflyttningar,

produktionsteknisk samplanering, gemensam ledning och ekonomifunktion, och gemensam

säljkår viktigt för integrationen. (Kleppestö, 1993)

3.3.7.1 Styrsystem

Det finns många anledningar till att företagsförvärv misslyckas. En av dem är att de

ekonomiska styrsystemen hanteras på fel sätt vid integreringen. Dyrbara misstag skulle kunna

undvikas om tid avsattes till att studera hur företag utformar och använder de ekonomiska

styrsystemen efter att förvärvet är genomfört. Genom studier kan köparen uppnå bättre

kunskap om hur förändringsprocessen bör skötas. (Nilsson, 1997)
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När ett företag har köpts upp av ett annat företag börjar en långtgående samordning av de två

företagens styrsystem. För att integrationsarbetet ska bli en framgång krävs det att det

förvärvade företagets styrsystem anpassas till omgivningen, ledningsresurser och andra

betydelsefulla omständigheter. Det gäller för det förvärvande företaget att snabbt ta kontroll

över det köpta företaget, och det görs oftast genom att det uppköpta företagets styrsystem

anpassas till förvärvarens standard. (Ibid.)

Ett argument för att samordna styrsystemen är att minska driftskostnader. Allvarliga problem

kan dock uppstå om en samordning motiveras av kostnadsskäl eller behov av kontroll. Om

samordningen drivs för långt och det uppköpta företaget tvingas överge högt utvecklade och

situationsanpassade styrsystem, ökar risken för att moralen bland personalen ska sjunka och

att misstroende mot företagsledningen kan uppstå. (Ibid.)

Det kan även uppstå problem när styrprinciper överförs från en organisation till en annan.

Dessa problem kan bero på skillnaderna i kraven på systemets utformning och användning

och skillnaderna kan vid en samordning leda till att styrsystemet inte längre är anpassat till det

uppköpta företagets situation. (Ibid.)

3.3.7.2 Styrsystemet vid verksamhetsintegration och affärsutveckling

Det finns två krav på styrsystemet som är särskilt viktiga att uppfylla efter ett företagsförvärv:

dels att styrsystemet skall hjälpa verksamhetsintegrationen, dels att det ska användas för

affärsutveckling. Det köpande företagets ledning respektive nyförvärvets ledning och

medarbetare har ofta olika krav på hur det förvärvade företagets styrsystem bör utformas och

användas. Det är framför allt viktigt att uppmärksamma skillnaderna i de två företagens

strategier, och vilka följder det kan få för kraven på styrsystemet. (Nilsson, 1997)

Efter att ett förvärv är genomfört är det viktigt för en affärsenhet att ha en klar strategisk

inriktning som beskriver hur nyförvärvet skall agera på sin marknad. Själva processen att

genomföra strategin är ofta problematisk och den gör att många förvärv misslyckas. Det går

dock att minska dessa problem genom att göra löpande uppföljningar av förändringsarbetet.

För denna typ av rapportering är ekonomiska styrsystem användbara. (Ibid.)
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Det är inte bara uppföljningsrutinerna som påverkas. Vid ett förvärv behöver köparen granska

det uppköpta företagets styrsystem. Budgetprocessen, investeringsstyrningen,

internprissättningen och produktkalkyleringen kan behöva anpassas till nyförvärvets

strategiska inriktning. Detta bidrar till att samordningen av de bägge företagens styrsystem

blir komplicerad. (Ibid.)

3.3.7.3 Samordning av styrsystem efter förvärv

Ett ekonomiskt styrsystem genomgår i de flesta fall en successiv förändring och det kan

därmed anpassas väl till företagets organisation, strategi, kultur och andra betydelsefulla

omständigheter. Vid mer djupgående verksamhetsförändringar är det därmed mycket viktigt

att tänka efter hur styrsystemet ska hanteras. När det sker stora förändringar, som vid till

exempel företagsförvärv, kan anpassningen till den nya situationen för det uppköpta företaget

försvåras. Det är en vanlig företeelse när det förvärvande företaget genomför en radikal och

mekanisk integrering av styrsystemen, och det kan leda till att styrsystemet förlorar sin

betydelse. (Nilsson, 1997)

Många gånger är anledningen till att det händer att köparen saknar erfarenhet inom förvärv.

Även myter som sprids, som till exempel att personalen i förvärvade företag är opålitliga och

därför måste kontrolleras noggrant, kan bidra till att integrationen av systemen misslyckas.

Det kan finnas ett önskemål om att slå sönder den befintliga företagskulturen för att försöka

bygga upp något nytt. De väljer att förändra allting i organisationen på en gång istället för att

ta det stegvis. Detta sätt att använda styrsystemet på är dock extremt kortsiktigt. Genom att

tillfredställa de kortsiktiga behoven minskar möjligheterna till att få ett styrsystem som kan

uppfylla de långsiktiga kraven. (Ibid.)

3.3.7.4 Företagskultur

Många författare anser att kulturskillnader är viktiga (Olve, 1988). Vid nästan alla

företagsförvärv talas det om olika företagskulturer och kulturkrockar. I traditionella

föreställningar om kulturkrockar ses kulturer och organisationer som statiska strukturer som

bestämmer och formar aktörernas beteende. Kulturkrockar ses som normsystem som

motsätter sig varandra. Kleppestö vill däremot se kulturer som pågående samtal. (Kleppestö,

1993)
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Traditionella föreställningar

Det kulturella i integrationsförloppet kan delas in i tre faser. Den första fasen handlar om

hotet mot den egna kulturen som kan leda till ångest, osäkerhet och sorg bland de anställda.

Dessa reaktioner påverkar deras syn på uppköpet och det kommande integrationsarbetet. Den

andra fasen är den kulturella konfrontationen, där individerna från de båda kulturerna möts.

Individer har svårt att se saker ur någon annans perspektiv än sin egna, och andra kulturer

framgår som obegripliga. Den tredje och sista fasen är ackultureringen, eller kulturmöten som

det kallas på svenska.(Kleppestö, 1993) Rickard Larsson beskriver ackulturering som graden

av integration. Hög ackulturering innebär hög integration av kultur och låg ackulturering

innebär låg integration. (Larsson 1993 se Kleppestö 1993, s. 81)

Det finns fyra viktiga hinder för ackulturering och dessa är:

1. olikheter i kulturerna

2. brist på gemensamma socialiseringsmekanismer

3. separata mekanismer för underhåll av kulturen

4. kollektiv lärd hjälplöshet. (Ibid.)

För att kunna övervinna dessa hinder är det viktigt att inte enbart tala om två kulturer är lika

eller olika varandra, utan det krävs en mer nyanserad bild av kulturer. Det finns fyra olika

relationer mellan kulturerna: de kan komplettera varandra, de kan vara orelaterade,

konflikterande, eller så kan de likna varandra. (Ibid.)

Några av Rickard Larssons slutsatser är:

• Uppfattningen om att lika eller kompletterande kulturer skulle underlätta ackultureringen

och på så vis öka synergieffekterna är alltför grov.

• Det är istället hur integrationen sköts som har betydelse. (Ibid.)

Det finns en fixering vid individens ovilja att förändras i den traditionella synen, och det är en

brist. Istället borde frågan ställas av vem förändringarna har drivits fram och hur. Det är

missvisande att bara utgå från att motstånd mot förändring beror på allmän ovilja till

förändring. Man måste titta lika mycket på vilka föreställningar individen har om

förändringarna och förändringsprocessen. Det kan inte förvåna någon att anställda i ett
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förvärvat företag har svårt att acceptera förändringar som kan medföra hotfulla konsekvenser,

om de känner att de inte själva har möjlighet att påverka det. (Kleppestö, 1993) Enligt Olve

(1988) har en studie visat att väldigt få inom personalen blev inblandad i förvärvet innan

avtalet skrivits på, det var mindre än 5 procent.

För människorna i de båda bolagen är kulturkrockar mycket tydliga. De problem de upplever

vid en sammanslagning beror på olikheter i sättet att jobba, att umgås och tala på, osv. De ser

den andra organisationens egenskaper och drar vissa slutsatser. De ser ett mönster där

beteendenormer och värderingar bildar en struktur. Denna struktur används sedan för att

förstå den andra organisationen. (Kleppestö, 1993)

Vid ett förvärv spelar kulturerna i de båda företagen en stor roll. Den traditionella synen är att

kulturer skall ses som system av normer och värderingar, som påverkar människors beteende.

(Ibid.)

Kleppestös egna åsikter

I motsatts till den traditionella forskningen om förvärv måste organisationer förstås som

processer. Det handlar om en process där människor är med och samtalar om hur det som har

hänt, det som händer och det som eventuellt kommer att hända skall tolkas. Det är

medlemmarnas deltagande i samtalet som gör att kulturen bildar en helhet, det är alltså inte

strukturerna som gör det. Ur samtalet växer hela tiden fram beskrivningar av gruppen och

dess omgivning, beskrivningar som är anpassade till situationen. (Kleppestö, 1993)

När företag slås samman är det alltså inte två strukturer utan två processer som integreras.

Organisationer eller kulturer formas inte av system av normer och värderingar, utan av

föreställningar som gruppen har, och som ständigt förändras. Därmed kan man inte tala om

kulturkrockar som om det handlade om normsystem som är i konflikt med varandra. (Ibid.)

Människors beskrivningar av den egna organisationen och av det förvärvande företaget,

förklaras av deras behov av social identitet. Alla människor förstår sig själva och andra, i

termer av grupptillhörighet, och de grupper man tillhör måste ha en identitet.

Gruppmedlemmarna kommer genast att försöka skydda sin egen identitet, om de kommer i

kontakt med en ny grupp. Hon kan välja mellan att antingen stanna kvar i sin gamla grupp
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eller söka sin identitet i den nya gruppen. Valet beror bl.a. på möjligheterna för henne att byta

grupp. Ett byte är ofta svårt på grund av att någon av grupperna, eller kanske till och med

båda grupperna motsätter sig det. De stora olikheter som ibland finns mellan två företag är ett

uttryck för individernas behov av social identitet, inte av djupa kulturella kontraster. I och

med det behöver det inte betyda att två företag som liknar varandra ska ha lättare att

sammansmälta. Det kan istället vara så att ju mer lika de är desto viktigare blir det att lyfta

fram olikheterna. (Ibid.)

När integrationsproblem skall analyseras, måste sammanslagningsprocessen prioriteras.

Föreställningarna och beskrivningarna som organisationerna har av situationen formas i

samspel med varandra. Att försöka hitta förklaringar till problemen inom en av

organisationerna ger inte så mycket, och samma gäller försök att bara ta vissa problem och

lösa dem separat. Integrationsproblemen måste ses i sin helhet. (Ibid.)

Integration betyder att alla anställda i någon form skall vara en del av samma samtal för att

kunna dela samma föreställningar. För att kunna vara med i samtalet på samma sätt som de

andra, måste de få ha en identitet. Många förvärv drabbas av problem vid integrationen och

det kan bero på att något har gått snett vid samtalet mellan de båda företagen. Man skulle

kunna säga att det ”vi” som skulle formas, genom att två verksamheter gick ihop, inte blev av

på grund av att det inte gavs tillräckligt med utrymme för dem för en egen identitet. Det är

först när båda organisationerna känner sig trygga och accepterade, när de får bekräftelse, som

det kan bli tal om att börja ett nytt ”vi” där båda ingår. (Ibid.)

Enligt Olve (1988) har det i amerikanska studier konstaterats att väldigt få företag bryr sig om

kulturerna i det egna och i det nyförvärvade företaget. Han tror dock att det kan vara något

köparen lär sig att ta hänsyn till efter att de fått lite erfarenhet av förvärv.  Det skulle förklara

varför erfarenhet från tidigare förvärv tycks vara en så viktig faktor för framgång.

3.4 Sammanfattning

Motiven är olika från förvärv till förvärv. Ett förvärv kan vara ett resultat av att köparen och

säljaren har tillgång till olika information, men de kan även värdera och tolka information

olika. Ett annat motiv till förvärv är att köparen förväntar sig samordningsvinster mellan det

köpande och uppköpta företaget. Syftet med förvärvet kan också vara att uppnå tillväxt trots
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att det möjligtvis kan strida mot ägarnas vilja av att uppnå maximalt värde på företaget. Det är

hanterandet av förvärvsprocessen som är förklaringen till framgång. De olika stegen i

förvärvsprocessen är strategi, val av förvärvskandidat, förhandling, due diligence, värdering,

kontrakt och genomförande/integrering. I följande kapitel kommer läsaren att få en inblick i

respondenterna åsikter om motiv till förvärv och förutsättningar till att lyckas med ett förvärv.
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4 Resultat

4.1 Inledning

Det här kapitlet kommer att redogöra för vår undersökning och vad respondenterna har för

åsikter om motiv till förvärv och vad de anser är de bidragande förutsättningarna till att ett

förvärv lyckas.

Vi har utfört intervjuer med följande personer:

Johan Burénius, investment manager på Bure Equity AB. Han arbetar med den strategiska

utvecklingen av Bure Equity AB och är även involverad i många av deras företagsförvärv.

Investmentföretaget Bure Equity AB är ett tillväxt- och kunskapsföretag med uppgift att

investera, utveckla och strukturera företag med potential att bli ledande inom sina respektive

branscher. Deras investeringsområden är IT, infomedia och utbildning.

Janerik Dimming, informationsdirektör på Gunnebo AB. Han ansvarar bl.a för den interna

respektive externa kommunikationen på företaget. Dessutom sitter han med i

koncernledningen. Företaget verkar inom säkerhetsbranschen och de tillverkar till exempel

kassaskåp. Gunnebo AB är ett företag med hög förvärvstakt, under de senaste sex sju åren har

de genomfört 35 företagsförvärv.

Tore Åberg, ekonomi- och finansdirektör på Investment AB Latour. Han ansvarar för den

finansiella bilden av koncernen. Han är dessutom med och räknar på förvärv och deltar vid

förhandlingarna vid företagsköp. Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag och de

är verksamma inom tre affärsområden: textil, verkstadsteknik och luftbehandling.

Klas Brand, auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Han arbetar med

revision samt due diligence vid företagsförvärv.

Göte Johansson, konsult på corporate finance avdelningen på Öhrlings

PricewaterhouseCoopers AB. Hans arbetsuppgifter består bl.a av att utföra due diligence,

värderingar och rådgivning vid förvärv.
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4.2 Förvärvens motiv

Brand och Johansson anser att motivet till förvärv varierar beroende på vem som är köpare.

De anser att en finansiell köpare, som till exempel stora riskkapitalbolag, tittar mer ur en

finansiell synpunkt och ställer sig frågor som, hur ska vi kunna tjäna mera pengar och finns

det möjlighet att börsnotera. Johansson anser att en industriell köpare förvärvar ett bolag för

att det passar väldigt bra i den redan befintliga verksamheten. Han tycker att motiven för en

industriell köpare är väldigt självklara, det kan till exempel vara att ta marknadsandelar eller

att delta i en strukturaffär. Burénius säger att för Bure Eqiutys del är motivet att ge en hög

avkastning till sina aktieägare. De gör förvärv om de tror att de kan utveckla bolaget och

sedan kan få ordentligt betalt när de säljer det, det sista är något som Brand håller med om.

Dimming anser att Gunnebos ambition är att bli världsledande inom fysisk säkerhet och detta

är deras motiv till förvärv. Den branschen de har gått in i hade en väldigt dålig lönsamhet,

men däremot fanns det en stark tillväxt. Han säger vidare att branschen var ”rutten och ingen

tjänade pengar”. På grund av det gick Gunnebo in och köpte de största aktörerna, de skar ner

på produktionskapaciteten och det innebar att de kunde få lönsamhet i en bransch som tidigare

var olönsam. Motivet för Gunnebo har varit att strukturera en hel bransch. De söker företag

som passar in i deras struktur, de söker pusselbiten för att kunna bli en komplett leverantör av

säkerhet. Det här motivet är även något som Åberg beskriver. Ett annat motiv kan vara att

köpa ett företag för att det är billigt, men det anser Åberg vara lika klokt som att köpa en

klänning fast man inte vill ha en.

4.2.1 Företagsförvärv pga. förväntade samordningsvinster

4.2.1.1 Effektivitetsförbättringar genom företagsförvärv

Brand, Johansson och Åberg tycker att det är viktigt med synergier och enligt Johansson kan

en industriell köpare få synergieffekter genom att göra sig av med till exempel VD,

ekonomichef och företagsledning. Alla respondenter ser stordriftsfördelar som ett motiv till

förvärv. Brand säger att det till exempel går att se stordriftsfördelar i produktion och i inköp,

material kan köpas in i större volymer och det går att köpa till bättre priser än om företagen

skulle köpa var för sig, därför är stordriftsfördelar givetvis ett motiv. Men enligt Burénius är

det beroende på hur hårt köparen vill integrera bolagen. Johansson säger att även
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kostnadsbesparingar, köp av en ny teknologi eller produktionsanläggningar kan vara ett

motiv. Enligt Åberg är ett av motiven till förvärv att bli större inom ett verksamhetsområde,

att företagen kan komplettera varandra med tillverkning av olika delar till samma slutprodukt.

4.2.1.2 Stärka marknadspositionen och uppnå riskspridning genom företagsförvärv

Brand, Burénius och Dimming anser att ett av motiven till förvärv är att stärka sin

marknadsposition. Brand säger att det kan ske genom att till exempel förvärva ett företag med

en stark marknadsposition, där det köpande företaget inte har någon stark ställning. Genom att

förvärva bolaget kan det ge synergi i geografisk spridning och det kan ge en stark ställning på

flera marknader. Enligt Johansson är ett av de viktigaste skälen till förvärv att företag ofta vill

ta nya marknadsandelar, och har köparen ett befintligt distributionsnät och vill förvärva ett

företag med snarlika produkter, då kan köparen utnyttja sitt distributionsnät på det förvärvade

företaget. Det är ett sätt att köpa till sig varumärken. Vidare nämner han att inom vissa

branscher kan det vara nödvändigt att förvärva, för att ta marknadsandelar och för att det finns

en fördel att vara stor.

Dimming säger att Gunnebo inte tar hänsyn till riskspridning på andra marknader med andra

produkter, i och med att de bara vill förvärva bolag inom samma bransch. Burénius och Åberg

däremot säger att i deras portföljer är det viktigt med riskspridning eftersom de är investment

företag. Åberg anser dock att förvärva i för många branscher är inte heller bra för då går det

inte att styra upp verksamheten. Dessutom är det svårt att ha kunskap om alla branscher.

4.2.1.3 Uppnå skattemässiga samordningsvinster genom företagsförvärv

Alla respondenter anser att skattefördelar sällan är ett motiv till förvärv. Dimming säger dock

att skattefördelar vägs in när de betalar priset för företaget. Enligt Burénius, Johansson och

Åberg vill köparen skatteoptimera när de väl bestämt sig för att förvärva. Enligt Johansson

kan det ske genom att till exempel utnyttja förlustavdrag eller att bilda ett holdingbolag

mellan bolagen för att kunna dra av räntor. Burénius förklarar att ”Skattesituationen kan

påverka kalkylen och att det kan både stjälpa eller hjälpa ett förvärv”. Åberg påpekar dock

att det är svårt att göra förlustavdrag idag eftersom skattelagstiftningen har minskat

möjligheten för detta.
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4.2.2 Företagsförvärv för att uppnå tillväxt i det köpande företaget

Burénius anser att tillväxt kan vara en värdedrivande faktor. Johansson tror dock att

ledningens vilja att uppnå tillväxt kan strida mot aktieägarnas vilja om företagsledningen inte

är aktieägare. Ledningen kan ha ett eget mål att bli väldigt stora, medan aktieägarna tittar på

lönsamheten. För tillväxt behöver inte innebära ökat aktieägarvärde, vilket är det viktigaste

för aktieägarna. Brand tycker inte att ”växa för att växa” är en bra strategi, utan det måste

finnas en underliggande kalkyl för att förvärvet ska kunna räknas hem. Dimming anser att

ledningen och aktieägarnas mål går hand i hand i deras företag, eftersom Gunnebo har varit

tydliga i sin strategi mot aktieägarna, genom bolagsstämma, tidningar, årsredovisningar och

liknande. Han anser att Gunnebo har lyckats förklara strategin, folk vet att säkerhetsbranschen

växer för att det blir otryggare och otryggare i världen. Åberg anser att ett av deras uppdrag är

att berika aktieägarna. Han tror inte att de sätter volym före lönsamhet, men däremot kan en

ökad volym ge lönsamhet i framtiden. Detta är en pedagogisk svårighet att förklara för

aktieägarna, de får lugna ner sig, för lönsamheten kommer inte först, utan senare.

4.3 Förutsättningar för att lyckas med företagsförvärv

Åberg anser att företagsförvärv har mycket med psykologi att göra. Han tror att nu ”sitter

man mest still i båten” när det egentligen är i tider som dessa, med lågkonjunktur, som

företag borde köpa andra företag.

Definition på ett lyckat förvärv

Burénius tror att sätten att räkna på om ett förvärv är lyckat eller inte, är lika många som

antalet förvärv som görs. Han och Åberg anser att ett lyckat förvärv är när köparen når de mål

han satt upp från början. Det mäts i ekonomiska termer, att det ska ge en viss avkastning. Det

är det som är utgångspunkten. Dimming uttrycker klart och tydligt att ett lyckat förvärv är att

så snart som möjligt få en vinst per aktie på det förvärv som gjorts, att helt enkelt mäta att det

här ger ett tillskott.

Åberg tycker att det är viktigt att det fungerar mellan människorna i företagen. Brand är också

inne på fenomenet kulturer. Han tror att det handlar mycket om att smälta ihop

företagsmässigt. Har företagen inte samma kultur, samma värderingar och samma
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framtidsplaner, är det väldigt svårt att lyckas. Han nämner, precis som Åberg, ordet synergier.

När två företag slås ihop måste det bli mer än två för att det ska vara ett lyckat förvärv. Det

gäller att hitta synergier som gör att de två sammanslagna företagen kan ta ett steg längre än

vad respektive företag skulle kunna göra på egen hand.

Hur många förvärv lyckas respektive misslyckas?

Hur vanligt det är att förvärv lyckas idag, kan ingen av dem riktigt svara på. Brand, Johansson

och Åberg tror att cirka 50 % av alla företagsförvärv misslyckas. Åberg tror att det kan bero

på att köparen kan för lite. Säljaren har ett övertag vid en sådan affär, för säljaren känner

bolaget, köparen gör det inte. ”Det finns alltid snubbeltrådar i ett företag som man köper”,

säger han. ”Det är aldrig så som man har tänkt sig. Det är min erfarenhet i alla fall. Det finns

alltid annat än det man har räknat med. Och det ska man alltid räkna med”. Dimming säger

att han inte har någon aning om hur vanligt det är, men att det naturligtvis finns både lyckade

och misslyckade förvärv. Han tror att man oftare får läsa i tidningar om lyckade förvärv än

misslyckade. ”Vi som sitter på företag vill ju hellre berätta om de som har gått bra än de som

har gått dåligt”, säger han. ”Det påverkar om inte annat börskursen.” Burénius tror att det

handlar om vilket tidsperspektiv förvärvaren ser till. Ett förvärv som kan tyckas vara

misslyckat under de första två åren, kan anses jättelyckat fyra år senare.

4.3.1 Strategi

Alla respondenter anser att strategin är viktig. Brand och Johansson anser att om köparen inte

vet varför han köper då ska han inte gå in i en transaktion. Han måste veta vad han vill uppnå.

Johansson anser att det är viktigt att tänka på vilken affärsplan företagets ska ha. Han säger att

alla inte har en strategi, utan mer en vision, och det är nog där skillnaden ligger i vilka som

lyckas och inte lyckas. Dessutom är det viktigt att tänka strategin rakt igenom. Det går att

köpa in konsulttjänster för att prata om framtida strategier, men Johansson anser att det är

bättre om bolaget själva bestämmer sin strategi. Brand anser att de flesta företag som han har

arbetat med vid förvärv har haft en hygglig strategi, de har vetat varför de vill förvärva. Han

är överens med Johansson om att företaget måste ha strategin klar för sig, annars kommer de

aldrig att lyckas.
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På Bure Equity kallar de sin strategi för ”ägaragenda”. Den kan innebära att de målar upp en

bild av hur de vill att bolaget ska se ut i framtiden och en bild för hur bolaget ser ut idag.

”Mellan dessa bilder uppstår ett gap och då får vi titta på vad det är vi ska åstadkomma för

att nå dit”, säger Burénius. Ägaragendan kan dock inte följas slaviskt för helt plötsligt går

konjunkturen ner och då får Bure Equity anpassa situationen efter det.

Enligt Dimming lade Gunnebo 1996 fast strategin att de skulle satsa på säkerhet. Filosofin i

Gunnebos uppköpsstrategi har varit att köpa dåliga företag billigt, för att sedan göra dem

lönsamma. En av nycklarna till framgång för dem har varit att förvärva bolag i den bransch de

kan. Han anser att det är viktigt att hitta en kärnaffär och lära sig den väldigt bra.

4.3.2 Val av förvärvskandidater

Enligt Johansson måste företagen först ta reda på om det finns någon som vill köpa och om

någon vill sälja, det är steg nummer ett. Dimming och Åberg säger att det inte finns någon

regel för vem som söker upp vem. Dimming anser dock att det måste finnas ett genuint

intresse av att göra affärer antingen från Gunnebo eller det säljande bolaget. Han nämner

vidare att det på Gunnebo finns fem divisioner med var sin divisionschef och de har ett ansvar

att söka förvärvskandidater inom sina respektive affärsområden. Sedan för de fram sina

förslag till koncernchefen och visar vilka företag de har hittat och vilka fördelar respektive

nackdelar dessa har. Efter detta bildar Gunnebo en grupp som tittar närmare på kandidaten.

Den består av ansvarig divisionschef, koncernchefen, controllers och Gunnebos jurist. De

träffar företaget för att se om det överhuvudtaget finns några förutsättningar för ett förvärv.

Åberg håller med Dimming om att det är viktigt att träffa företaget för att se om det finns

möjligheter till ett köp. Åberg säger även att en förvärvskandidat kan vara en leverantör eller

kund till något av Latours företag, men det kan också vara en konkurrent.

4.3.3 Förhandlingsfasen

På Gunnebo har samtliga förvärv varit vänliga och det är en av nycklarna till framgång, säger

Dimming. Johansson anser att i Sverige är de flesta fall av förvärv vänliga och med det menas

att ägarna är positivt inställda till förvärvet. Ett fientligt förvärv innebär att företagets ledning

inte vill sälja. Den som vill köpa går därför ”över börsen” och lägger ett bud.
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När företagen är överens om att den ena parten vill köpa och den andra parten vill sälja

skriver de ett letter of intent, enligt Brand. Det innebär att köparen under en månads tid får

förköpsrätt på bolaget och de får titta i säljarens böcker. Ett letter of intent följs också av

klausuler om tystnadsplikt. Även Johansson säger att ett letter of intent skrivs och att det

innebär en avsiktsförklaring varför köparen vill förvärva bolaget.

4.3.3.1 Anledning till försäljning

Vilken anledning säljaren har att sälja sitt företag, tror inte Johansson och Åberg påverkar

utfallet av förvärvet. Åberg anser dock att köparen kan bli misstänksam om han anar att det

handlar om ”sälj och spring” för säljarens del. Brand och Johansson anser att det skulle

kunna vara en prisfråga. Brand säger att vid en förhandling om priset på ett företag vill

säljaren få ut så mycket som möjligt för företaget, medan köparen vill betala ett så lågt pris

som möjligt. I och med det tror han att anledningen till varför ägaren/ägarna vill sälja sitt

bolag, har betydelse för förhandlingarna. Är säljaren i desperat behov av pengar kan det vara

lättare för köparen att förhandla sig till ett bra pris, än om till exempel säljaren inte känner att

han måste sälja. Det kan också vara att köparen befinner sig i en situation där han är desperat

för att köpa ett specifikt företag, och då kan priset gå upp.

Burénius och Johansson anser att det kan vara skillnad i tillgång av information mellan

köparen och säljaren och därför anser Burénius att det är oerhört viktigt att veta varför

säljaren vill sälja. Johansson anser att den information köparen innehar kanske inte stämmer

överens med den som säljaren har. Säljaren vet kanske att företaget kommer att tappa stora

kunder under den närmsta tiden, eller att hans avtal håller på att omförhandlas, och skulle då

köparen lägga ett bra bud, antar säljaren det.

4.3.4 Due diligence

Johansson påstår att det inte finns någon definition på due diligence, men att det innebär en

noggrann besiktning av objektet. Brand och Johansson anser att en due diligence innebär att

gå igenom det bolag som ska förvärvas på ett sådant sätt att dolda problem upptäcks innan ett

köp. Johansson säger att due diligence kan jämföras med ett husköp för då brukar en

besiktningsman gå igenom huset så att det inte finns några dolda fel. Det är samma sak med

företag, det är viktigt att förvissa sig om att det säljaren sagt är riktigt, att det inte finns några
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hål i balansräkningen, och att prognoserna är riktiga. Allt detta är viktigt för att få en

uppfattning om hur företaget egentligen ser ut. Brand och Dimming tycker att det är viktigt att

fånga bolaget som ska köpas på bästa möjliga sätt. Dimming säger: ”Ett förvärv är som ett

äktenskap, efter giftermålet märker vi om hon var bättre eller sämre än hon sa. Det är viktigt

att gilla varandra, att fatta tycke för varandra för att företagen ska trivas och utvecklas

tillsammans.” Brand och Dimming förklarar även att en due diligence utförs av revisorer.

Åberg anser att begreppet due diligence innebär en fördjupad revision. Vid förvärv genomgår

Latour en due diligence och då pratar de med målföretagets revisorer. Oftast utför Latour due

diligence själva eftersom de anser sig ha kunskapen. Åberg själv har en bakgrund som

skattedirektör på riksskatteverket och har dessutom jobbat som auktoriserad revisor och även

andra på Latour har jobbat som revisorer. Men vid utländska förvärv kan det dock vara

motiverat att ta hjälp av utomstående eftersom Latour inte kan utländsk lagstiftning, anser

Åberg. Vid dessa tillfällen tar de hjälp av en advokat eller revisionsbyrå. Han tycker även att

begreppet due diligence inte är så fint som det låter och att det är ett modernt inneord.

Brand tror att många företag genomgår due diligence, men långt ifrån alla. Det beror på att det

kostar mycket pengar och att förvärvaren anser att de har bra kunskap om det bolag som ska

köpas. Brand anser att det säkert kan stämma i vissa fall, men i många fall kanske köparen

hade tjänat på att ha tagit hjälp från revisorer, för att undvika att göra de största misstagen.

Större företag kanske har kompetens att göra en due diligence själva, medan små företag anser

att de inte har råd med en due diligence.

4.3.4.1 Finansiell due diligence

Burénius säger att vid förvärv går företaget igenom bolagets räkenskaper, vilket innebär en

finansiell due diligence. Burénius och Johansson förklarar att vid en finansiell due diligence

brukar det vara revisorer som hjälper till. Brand, som är revisor, säger att de genomför en

undersökning av budgets, intäkter och kostnader. Det sker en genomgång av balansräkning

för att se vilka tillgångar och skulder som finns och om de verkar rätt värderade. Genom att ta

kontakt med det tilltänkta företagets revisor och genom att läsa rapporter, kan köparen även få

reda på vilken kontroll bolaget har, till exempel intern kontroll. Även andra experter kan

hjälpa dem med att till exempel räkna ut korrekta pensionsskulder vid ett förvärv.
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4.3.4.2 Affärsinriktad due diligence

På Bure Equity tar de även hjälp av management konsulter som hjälper dem med att bedöma

marknaden, bolagets position och hur de ska utveckla det vidare, berättar Burénius. Brand

nämner att vid due diligence görs en undersökning av resultatutvecklingen.

4.3.4.3 Legal och skattemässig due diligence

Burénius säger att vid förvärv går Bure Equity igenom legala situationer, vilket innebär en

legal due diligence. Vid legal due diligence är det jurister och advokatbyråer som står för

hjälpen säger Brand, Burénius och Johansson. Vid förvärv tittar köparen också på skattedelar,

säger Brand, och skatte due diligence utförs av skattejurister, enligt Johansson.

4.3.4.4 Miljö due diligence

Miljögenomgång har blivit allt viktigare, detta med skandalen om asbets i åtanke, som ABB

var inblandade i, anser Johansson. Vidare säger han att vid miljögenomgången kan det vara en

miljöbyrå som hjälper till, det kan till exempel vara viktigt att ta markprover som visar om det

finns några gifter i marken. Dimming säger att de på Gunnebo oftast har med en jurist vid due

diligence som tittar på miljöfrågor. Enligt Brand kan köparen också ta hjälp av

miljöspecialister för att kontrollera miljökrav och för att se till att det inte finns en miljöfarlig

verksamhet som hanteras på fel sätt.

4.3.5 Företagsvärdering

Värderingsavsnittet är väldigt viktig enligt alla fem respondenterna. ”Det som inte får gå fel

för det första, är priset. Det är väldigt viktigt att man hittar en rimlig värdering av ett företag.

Hitta rätt marknadspris är en stor stöttesten i alla köp”, säger Dimming. Värderingen kan

vara avgörande om det blir ett förvärv eller inte, enligt Burénius. Blir värderingen för hög, då

betalar köparen för mycket och det kan förstöra hela kalkylen, anser Johansson.

Johansson som är väldigt insatt i värdering av företag anser att denna del av processen är

mycket viktig för att förvärvet ska lyckas. Han förklarar att det egentligen finns två metoder

vid värdering. Den ena är kassaflödesvärdering, medan den andra går ut på att göra en

jämförande värdering. Den metod de använder sig av på Öhrlings är kassaflödesvärdering,

som bygger på framtida kassaflöden, diskonterat med ett visst avkastningskrav, d v s ränta.
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Det är egentligen en investeringskalkyl, där olika parametrar används, som till exempel

omsättning, marginal och risker. Ju högre risk köparen räknar med, desto större ränta krävs.

Det viktiga i detta sätt att värdera är att det finns en kännedom om framtiden. Ofta får

förvärvaren prognoser eller budgets från företagsledningen i det säljande bolaget, och de tittar

på dem och försöker göra en bedömning om det verkar trovärdigt. De tittar på om det säljande

företaget har lyckats tidigare och om historiken är i symbios med framtiden. Framtida

prognoser tas fram, för det är väldigt viktigt, och historien kan ge en fingervisning av

framtiden. Det som betalas är framtida avkastning och i slutändan framtida pengar. Ett

problem som Johansson dock ser med att göra en värdering, är att få fram tillförlitlig

information, och rätt information om hur framtiden ser ut. Genomför köparen en värdering

idag, så vet de att i framtiden, om två till tre månader, kommer det inte se ut som de trodde.

Brand och Burénius pratar också om kassaflödesvärdering, men de nämner även

avkastningsvärdering. Burénius ser dock som Johansson ett problem med

kassaflödesvärdering. Han säger att ”den är väl jättebra, men den har definitivt sina

svagheter i att här försöker man sia något om framtiden, och det är ju per definition

omöjligt”.

Johansson nämner även att det finns förenklade värderingstyper som till exempel

nyckeltalsvärdering, där liknande bolag jämförs med varandra. På börsen kan man titta på

noterade bolag och se hur de värderas. Exempel på nyckeltal kan vara omsättningskrona och

P/E-tal. Denna metod nämner även Brand och Burénius.

Enligt Johansson finns det ytterligare en metod, substansvärdemetoden. Det är den som de

använder sig av på Latour, förklarar Åberg. De försöker bedöma balansposternas värde, det

verkliga värdet, men de gör även avkastningsbedömningar vid en värdering, det var något

som också Brand och Burénius nämnde. Åberg anser dock att det är svårt att göra en

värdering av balansposterna i och med att det finns mycket subjektivitet i

varulagerbedömningen. ”Det finns alltid skit i lagret. Det är aldrig riktigt värt vad det står.”

En annan fälla är anläggningstillgångarna. Det finns många bolag som aktiverar tillgångar

som borde kostnadsföras och i och med det har för stor substans tagits upp i företaget.

Företagets verkliga substansvärde är alltså lägre än vad balansräkningen visar. Det är väldigt

svårt för en utomstående att bilda sig en uppfattning av värdet. Det krävs ofta att aktörerna är i

samma bransch för att de ska kunna veta vad som är säljbart av det som ligger i lagret, anser

Åberg.
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4.3.5.1 Finansiering

På frågan om det spelar någon roll för utfallet av förvärvet hur företaget finansierar det, så är

svaren inte entydiga. Vissa fann det mer viktigt än andra. Åberg sa att det självklart hade

betydelse eftersom det handlar om ”olika dyra pengar”. Johansson antydde att ur ett

värderingsperspektiv kan sättet som förvärvet finansieras på, få betydelse. ”Det är billigare

att låna pengar än att spendera egna pengar.” Detta var något som även Burénius på Bure

Equity antydde. Brand uttryckte sig tvärtom och sa att det givetvis blir mycket billigare att

använda eget kapital än om företaget måste låna det. Han fortsätter med att säga att det dock

är en del av kalkylen, själva finansieringen, vad pengarna kostar. Ytterligare ett sätt att

förvärva ett bolag är att ge ut egna aktier till ägarna i det säljande bolaget. Det belastar inte

bolaget med kostnad för kapital, men däremot får företaget utdelningskostnader vid ett senare

tillfälle.

Enligt Dimming spelar det ingen roll för utfallet hur ett förvärv finansierar. På Gunnebo har

de finansierat sina förvärv på tre olika sätt. De hade dels lånat pengar till stora förvärv, dels

gjort nyemissioner, men de har i huvudsak använt sig av kontanta medel. De har finansierat

via sitt kassaflöde. Men han tycker inte att det spelar så stor roll hur finansieringen går till.

”Det är mer en fråga för vårt företags balansräkning, hur man vill göra förvärv”, säger han.

Även Åberg nämner vikten av hur sättet att finansiera ett förvärv slår i köparens

balansräkning.

4.3.6 Genomförande/Integrering

Johansson tror att den viktigaste delen vid ett företagsförvärv är integreringen. Dimming på

Gunnebo förklarar att när Gunnebo har kommit så långt vid ett företagsförvärv att båda parter

är överens om priset på bolaget, då är det viktigt att de analyserar de möjligheter som finns till

integration. Det gäller dock också att se hindren. Köparen måste ställa sig frågan om vad det

är de måste göra för att det här ska bli bra. Efter det lägger de upp en plan för hur

integrationen ska gå till.

Burénius säger att på Bure Equity försöker de inte integrera nyförvärven för mycket för de

ska fortfarande vara enskilda bolag, eftersom de ska säljas vidare vid ett senare tillfälle.

Skulle de vara för hårt integrerade kan problem uppstå när det är dags att sälja ut dem. Men
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eftersom de blir en stor koncern blir det naturligtvis en viss interaktion mellan bolagen. De

samordnar inköpsavtal, utbyter erfarenheter och skapar nätverk.

4.3.6.1 Styrsystem

När Gunnebo förvärvar ett annat bolag går det uppköpta bolaget in i deras ekonomisystem.

”Integrationsprocessen är väldigt snabb i grunden”, säger Dimming. Brand berättar att större

internationella koncerner ofta försöker integrera systemen. Om det uppköpta företaget får

ligga kvar och köra sitt eget ”race” någonstans avskilt från förvärvarna, då kan de dock ha

kvar sitt system, anser han. Allt de behöver göra är att producera de rapporter som

moderbolaget kräver. Han tillägger sedan att när väl nyförvärvet behöver byta till ett nytt

system, brukar det skaffa det koncernen använder sig av. Självaste processen med att integrera

ett nytt ekonomisystem är alltid problemfyllt. Till exempel kan det vara så att personalen i det

förvärvade företaget är väldigt nöjd med det de har, eftersom de är inarbetade i systemet. De

har även uppfattningen att ”allt nytt är av ondo”, vilket Brand tycker är konstigt. ”Det måste

vara roligt om det händer något”, säger han.

Åberg tror att Latour är ganska uppskattade som köpare på grund av att de låter företagen vara

ifred i rätt stor utsträckning, för de byter nämligen inte ut allting i de förvärvade bolagen. De

har dock vissa riktlinjer som de vill ha genomförda, de har ett rapporteringssystem och ett

prognossystem som de implementerar direkt efter ett förvärv. Men i övrigt har de inga

synpunkter på till exempel vilket redovisningssystem som det uppköpta företaget använder.

4.3.6.2 Personal och kultur

Flertalet av respondenterna anser att information om ett förvärv inte ska ges ut till personalen

innan affären är klar. Johansson berättar att köparen väntar ganska länge med att informera

dem, till det blir oundvikligt och de måste berätta. Helst ska de vänta till avtalet är

underskrivet. Bägge parter bör sedan göra ett gemensamt uttalande och förklara vad som

kommer att hända. Enligt Burénius gäller det att informera på ett lämpligt och effektivt sätt,

förklara vilka de är och vad de vill göra med företaget och hur de ser på framtiden. ”Det

gäller att vara rak och tydlig”, och han anser att det brukar tas emot på ett positivt sätt. Enligt

Dimming påverkas personalen väldigt lite av vilket bolag det är som köper. Det kan dock

skapa en viss oro bland dem när företaget de jobbar för blir uppköpt. Syftet med uppköpet är
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att rationalisera, och då kan det hända att förvärvaren måste stänga igen fabriken som de köpt,

och det är klart en jobbig fas för alla, säger han.

Om köparen är en finansiell aktör och inte själv har tänkt jobba i bolaget, då är det viktigt att

informera nyckelpersoner i det förvärvade företaget för att försäkra sig att de stannar,

förklarar Johansson. Nyckelpersoner är ofta företagsledningen och har dessa bestämt sig för

att sluta, då gäller det att se till att de stannar genom att diskutera med dem. Skulle det istället

handla om en industriell köpare och de redan har en VD, då kommer en av de första

åtgärderna bli att sparka det förvärvade företagets VD, eftersom det inte är lika betydelsefullt

att den personen är kvar och då är det inte lika viktigt att informera dem.

Åberg säger att är det ett börsbolag är det absolut sekretess. Han anser att om information

skulle läcka ut, kanske de inte kan genomföra affären. Kursen kan springa iväg, och affären

skulle bli alltför dyr. Även vid köp av onoterade bolag måste köparen vara försiktig så att inte

information läcker ut, för det är inte säkert att affären blir av till slut. Burénius anser att det är

även viktigt vid mindre företag eftersom det kan skapa en oro hos dem som ska bli köpta.

Personalen vet inte riktigt vad det innebär och vad som kommer att hända med dem. Åberg

tycker att i och med ”hemlighetsmakeriet” är det svårt att lära känna bolaget och dess kultur

innan förvärvet. Köparen kan inte besöka företaget hur som helst, utan att väcka

uppmärksamhet. ”Den sista metern är nog ändå att blunda och hoppa, och hoppas att det går

bra”, säger Åberg. Han drar också liknelsen vid att gifta sig. ”Man vet inte riktigt vem det är

man får med sig hem.”

Johansson har uppfattningen om att när förvärvaren hittar ett företag som de vill köpa, lägger

de ner otroligt mycket tid och kraft vid förhandlingar inför köpet. De prisförhandlar, de går

igenom hela bolaget och tittar om det finns några problem osv, men när det är gjort och alla

pappren är påskrivna, då pustar de ut och tycker det är skönt att vara klara. Men enligt

Johansson är det egentligen först då jobbet börjar. Det gäller att få med sig personalen och att

skapa en gemensam personalkultur.

Brand som har varit med vid många förvärv anser att har bolagen inte samma kultur,

värderingar och framtidsplaner, då är det väldigt svårt att lyckas. Men de måste få ha sina

egenheter, och de som blir förvärvade måste få känna sig delaktiga i processen. Det går inte
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att köra över ett förvärvat bolag. Enligt Dimming ska kulturskillnader som finns vid en

integrering respekteras. Kulturen kan vara ett skäl till att förvärven inte blir så lyckade som

köparen hade trott. Han förklarar att det är en väldig skillnad på att driva företag i till exempel

Frankrike, som har hierarkiska chefer, än att driva företag i Sverige. I Gunnebo ses det som en

fördel om det sitter en inhemsk person på chefposten, istället för att personen snabbt ska bytas

ut mot en svensk chef. ”Vi tror inte vi kan bli framgångsrika genom en IKEA-filosofi; att

sätta svensk flagga och svenska chefer överallt”, säger han. ”Tvärt om så tror vi att det är

väldigt viktigt att ett franskt företag upplevs som ett franskt företag, och inte som ett svenskt

företag.” Koncernen har något som de kallar för Gunnebo Academy, som är till för att klara

kulturskillnader vid integrationen, och att bygga broar mellan företag. Det är chefer på olika

nivåer inom Gunnebokoncernen som träffas under en utbildning. Där tar de fram det bästa ur

till exempel franskt, engelskt och tyskt management. Dimming berättar vidare att han har en

kollega som är oerhört duktig på att känna av kulturen i ett tilltänkt förvärvsobjekt. ”Han kan

nästan lukta sig till en bra kultur.” Dimming menar att det märks när du kommer in i ett

företag om det är harmoni, om det är en vänlig stämning eller inte. Efter att ha varit med om

många förvärv, så är köparen ganska duktig på att känna av stämningen, det handlar om

erfarenhet.

4.3.7 Uppföljning

Åberg säger att har köparen gjort sin hemläxa innebär det att han följer upp förvärvet. Brand

tror att köparen alltid gör någon form av uppföljning efter ett förvärv, genom att de funderar

på om utfallet blev bra eller dåligt. Frågan är dock om uppföljningen är strukturerad. Han är

tveksam till om förvärvaren skriver ner i en rapport vad de egentligen gjorde under förvärvet

och vad som var bra respektive dåligt. Johansson är inne på samma spår. Han tror att företag,

vid en uppföljning, ser mer till om det var ett bra eller dåligt köp, och inte så mycket till vad

de gjorde för fel vid förhandlingarna.

Dimming förklarar att de gör en löpande uppföljning på sina förvärv, de har en rullande

tolvmånadersbudgetering. De följer upp dem var för sig, för att veta om de har lyckats och om

de har fått de synergieffekter som önskades. Han anser att det är oerhört viktigt att genomföra

uppföljningen på ett objektivt och professionellt sätt eftersom uppföljningen har en stor

påverkan på framtida förvärv. Även Burénius säger att de har en tät uppföljning, de sker hela
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tiden genom att de förvärvade bolagen lämnar månadsrapporter till Bure Equity. Han anser att

uppföljning ger en viss lärdom inför kommande förvärv.

4.4 Sammanfattning

Respondenterna ser många motiv till förvärv och några anser att motiven är olika beroende på

om det är en finansiell eller industriell köpare. De motiv som är viktiga, är att uppnå synergier

och stordriftsfördelar, ta marknadsandelar och stärka marknadspositionen samt att tjäna

pengar. Flertalet av respondenterna anser att de olika stegen i förvärvsprocessen är viktiga. De

steg de framhäver är strategi, due diligence, värdering och integrering. Följande avsnitt ger en

analys av resultat och teori. Dessutom redovisas våra slutsatser.
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5 Analys

5.1 Inledning

I det sista kapitlet kommer vi att analysera förhållandet mellan teori och resultat. Vi kommer

även att dra egna slutsatser. Därefter kommer vi att ge förslag till vidare arbete.

5.2 Förvärvens motiv

Enligt SOU (1990:1) varierar motiven till företagsköp från förvärv till förvärv. Några av

respondenterna ansåg att motiven även kan variera beroende på om det är en industriell eller

finansiell köpare. Det finns med andra ord inte endast ett motiv till förvärv.

Stordriftsfördelar och synergier är något som genomgående nämns under intervjuerna och i

teorin. Enligt Brand går det till exempel att se stordriftsfördelar i produktion och i inköp.

Enligt Landelius och Treffner (1995) är det dock många företag som övervärderar

stordriftsfördelarna och underskattar kostnaderna för att uppnå dem.

Ytterligare motiv som de intervjuade understryker är att stärka marknadspositionen, ta nya

marknadsandelar och uppnå riskspridning. Enligt Brand kan köparen stärka

marknadspositionen genom att till exempel förvärva ett företag med en stark

marknadsposition, där det köpande företaget inte har någon stark ställning. Genom att

förvärva bolaget kan det ge synergi i geografisk spridning och det kan ge en stark ställning på

flera marknader. Landelius och Treffner (1995) anser dock att det finns risker med att köpa

företag på andra marknader på grund av att det är möjligt att köparen inte besitter den

kunskap som krävs för att driva den nya verksamheten på ett långsiktigt och bra sätt.

Författarna till SOU (1990:1) är överens med respondenterna om att skattemässiga

samordningsvinster inte är ett enskilt motiv, men att det kan vara en påverkande faktor till

förvärv. Burénius säger att skattesituationen kan påverka kalkylen och att det antingen kan

medföra att förvärvet blir av eller läggs ner. Enligt flertalet av respondenterna vill köparen

skatteoptimera och det kan de göra genom att utnyttja förlustavdrag, men enligt Åberg har

skattelagstiftningen minskat möjligheterna till detta.
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Ett motiv som respondenterna spontant uttrycker är att tjäna pengar och det har indirekt

framgått av teorin. Ytterligare ett motiv till förvärv är att utveckla företag som köpts, för att i

framtiden börsintroducera dem. Detta har dock inte framhävts i teorin. I SOU (1990:1) tas upp

att köparen och säljaren har olika tillgång till information, samt att de tolkar och värderar

information olika och det kan vara ett motiv till förvärv, men det är inget som respondenterna

nämner som motiv.

5.3 Förutsättningar för att lyckas med företagsförvärv

Enligt Larsson (1993) bör företagsförvärv genomföras i lågkonjunktur på grund av att

priserna är lägre och det blir mindre integrationssvårigheter. Åberg för samma resonemang.

Han anser att företag i dagsläget ”sitter mest still i båten”, men det är nu när det är

lågkonjunktur, som förvärv bör ske.

Enligt Kristensen (1999) är definitionen på ett lyckat förvärv att värdet på aktierna i det

köpande företaget ökar som en följd av förvärvet. Dimming uttrycker samma definition,

medan de andra respondenterna har andra sätt att beskriva ett lyckat förvärv. Åberg och

Burénius anser att det är när köparen når sina uppsatta mål. Enligt Olve (1988) är det viktigt

att noggrant gå igenom stegen i förvärvsprocessen för att lyckas med ett företagsförvärv.

Respondenterna framhäver de punkter som de själva anser vara de viktigaste. De ger dock inte

intrycket av att de reflekterar över den långa sammanhängande förvärvsprocessen.

5.3.1 Strategi

Hult och Johansson (2002) anser att för att ett förvärv ska bli framgångsrikt, måste beslut om

förvärv ingå i den långsiktiga strategin. Respondenterna är överens med författarna om att

strategin är viktig för ett förvärv. Några av respondenterna säger att det är viktigt att veta

varför de vill förvärva ett specifikt företag och vad de vill uppnå, annars kommer de aldrig att

lyckas med förvärvet. Det är något som även Landelius och Treffner (1995) är inne på. De

anser att förvärv är ett stort risktagande och därför är det viktigt att köparen vet vad han ger

sig in på. Det gäller att tänka strategin rakt igenom, anser Johansson.
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5.3.2 Val av förvärvskandidat

Landelius och Treffner (1995) anser att vid val av förvärvskandidat genomförs en aktiv

sökprocess som resulterar i ett antal förvärvsobjekt som passar med förvärvarens

affärskoncept. Detta resonemang stämmer väl överens med Gunnebos sätt att ta fram en

förvärvskandidat. Enligt Landelius och Treffner (1995) kan den första kontakten vara

avgörande för ett framtida förvärv, det är dock inget som respondenterna framhäver.

5.3.3 Förhandlingsfasen

Enligt Landelius och Treffner (1995) krävs det att köparen har tänkt igenom sina åsikter

noggrant för att uppnå ett så bra resultat som möjligt i förhandlingsfasen. Dålig kunskap om

det aktuella företaget tillsammans med en stark önskan att genomföra en affär är den

vanligaste orsaken till att många köpare handlar felaktigt i förhandlingsfasen. De anser att

förhandlingarna ska utgå från ett letter of intent. Enligt Brand innebär ett letter of intent att

köparen får förköpsrätt och får titta i säljarens böcker. Det följs också av klausuler om

tystnadsplikt. Landelius och Treffner (1995) anser att för att kunna genomföra en förhandling

är det viktigt att förvärvet är vänligt annars är det svårt att förhandla. Det är något som

Dimming instämmer med. Han säger att vänliga förvärv är en av nycklarna till framgång. De

övriga respondenterna nämner ej vikten av vänliga förvärv.

5.3.4 Due diligence

Enligt Landelius och Treffner (1995) innebär en due diligence en genomgång av

förvärvsobjektet för att köparen säkert ska veta vad det är han förvärvar. Gorton (2002) anser

att på det här viset kan otrevliga överraskningar undvikas. Respondenterna har samma

uppfattning om vad en due diligence innebär. Johansson säger att en due diligence är viktig

för att få en uppfattning om hur företaget egentligen ser ut, och att förvissa sig om att det

säljaren sagt är riktigt. Landelius och Treffner (1995) anser att de senaste åren, har insikten

om behovet av en due diligence ökat kraftigt. En anledning till det är att företagen har lärt sig

av tidigare misstag. Arbetet vid en due diligence varierar även från fall till fall och det beror

på köparens branschvana respektive erfarenhet av företagsförvärv. De flesta respondenter

anser att en due diligence utförs av experter inom området. Brand tror att många köpare

genomgår due diligence, men det är långt ifrån alla. Han anser att det kan bero på att due

diligence är kostsamt, och att många gånger anser sig förvärvaren ha tillräcklig kunskap om
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förvärvsobjektet att en due diligence gjord av utomstående experter inte behövs. Latour är ett

sådant företag som inte anlitar experter, för de anser sig ha kunskapen att själva göra en due

diligence, säger Åberg. Brand trycker dock på att många köpare hade tjänat på att ta hjälp, för

att undvika att göra de största misstagen.

5.3.5 Företagsvärdering

Att hitta en rimlig värdering vid ett förvärv är väldigt betydelsefullt enligt alla respondenter.

Johansson anser att denna del av processen är väldigt viktig för att förvärvet ska lyckas.

Genom respondenternas resonemang, är kassaflödesvärdering respektive

avkastningsvärdering de vanligaste metoderna vid värdering. De använder begreppen

parallellt. Även Hult och Johansson (2002) skriver att avkastningsmetoden är den vanligaste i

praktiken. Burénius säger att kassaflödesvärdering är bra, men metoden har sina svagheter,

eftersom köparen försöker ”sia” något om framtiden, och det är egentligen omöjligt.

Johansson förklarar att det är svårt att få fram rätt information om hur framtiden ser ut. Det är

dessutom svårt att få fram tillförlitlig information. Även Hult och Johansson (2002) är inne på

samma spår. Enligt dem är det omöjligt att fastställa ett företags framtida årliga resultatnivå

utan det krävs att köparen gör antaganden utifrån vissa givna förutsättningar. En annan metod

vid värdering är enligt Olve (1988) substansvärdet, och den använder sig Latour av. Åberg

som jobbar på företaget anser att det finns en svårighet med värderingen av balansposterna i

och med att det finns så mycket subjektivitet i till exempel varulagerbedömningen. Han anser

att aktörerna vid ett förvärv bör vara i samma bransch för att kunna veta vad lagret verkligen

är värt.

Enligt Sandström (1994) utbetalas ofta en premie i samband med ett förvärv. Om det går att

förutse förvärvet kan det påverka premien och det kan ske en underskattning av värderingen,

och enligt Olve (1988) risk till för höga bud. Flertalet av respondenterna tycker därför att det

är viktigt att inte gå ut med någon information innan beslutet har tagits om ett förvärv och det

är ännu viktigare när förvärvet berör ett börsnoterat bolag.

5.3.6 Genomförande/Integrering

Johansson tror att integrering är den viktigaste delen vid ett förvärv. Dimming säger att när

båda parter är överens om priset är det viktigt att analysera de möjligheter som finns till
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integration. Enligt Nilsson (1997) kan en anledning till att företagsförvärv misslyckas bero på

att de ekonomiska styrsystemen hanteras på fel sätt vid integreringen. Även Brand anser att

processen med att integrera de ekonomiska styrsystemen är problemfyllda. Nilsson (1997)

anser att för att integrationsarbetet ska bli en framgång krävs det att det uppköpta företagets

styrsystem anpassas till omgivningen, ledningsresurser och andra betydelsefulla

omständigheter. Det gäller för det köpande företaget att snabbt ta kontroll över det köpta

företaget, och det görs oftast genom att det uppköpta företagets styrsystem anpassas till

förvärvarens standard. Det håller inte Åberg med om. På Latour sker en viss integrering, men

de byter inte ut allting, och det är därför som de känner att de är uppskattade som köpare.

Nilsson (1997) skriver att företag ofta väljer att förändra allting i organisationen på en gång

istället för att ta det stegvis. Han anser att detta sätt att använda styrsystemet är extremt

kortsiktigt och det minskar möjligheterna till att få ett styrsystem som uppfyller de långsiktiga

kraven.

På Bure Equity undviker de att integrera nyförvärven för mycket, eftersom de ska säljas

vidare vid ett senare tillfälle. Skulle de vara för hårt integrerade kan problem uppstå när det är

dags för försäljning. Även Brand säger att integrering av till exempel system inte alltid

behöver ske. Ligger nyförvärvet avskilt från förvärvarna, kan de ha kvar sitt system. Han

säger också att om integrering sker, så kan problem uppstå på grund av att personalen i det

uppköpta företaget är inarbetade i ett viss system, och därmed känner att ”allt nytt är av

ondo”. Kleppestö (1993) anser dock att man fixerar sig för mycket vid personalens ovilja att

förändras, ett intresse borde istället riktas mot förändringarna och förändringsprocessen.

Enligt Olve (1988) blir personalen i väldigt liten utsträckning inblandade i förvärvet innan

avtalet skrivs på. Alla respondenter bekräftar det Olve säger. De anser att personalen inte ska

få någon information om förvärvet innan allt är klart, eftersom det kan skapa oro bland dem.

Respondenterna säger dock att de brukar diskutera med vissa nyckelpersoner för att förvissa

sig om att de stannar kvar. Hemlighetsmakeriet gör att det blir svårt för köparna att lära känna

bolaget och dess kultur, innan förvärvet. De kan inte besöka målföretaget hur som helst utan

att väcka misstankar. Förvärvaren väntar helt enkelt med att lämna ut information till det är

oundvikligt. Anledningen till det kan vara att börsvärdet på förvärvsobjektet kan påverkas till

nackdel för köparen. Det kan även vara så att köpet helt enkelt inte blir av, och då har

personalen oroats i onödan.
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Flertalet av respondenterna anser att kulturen är viktig att tänka på vid företagsförvärv. Brand

anser att har två bolag som ska integreras med varandra inte samma kultur, värderingar och

framtidsplaner, blir det väldigt svårt att lyckas med förvärvet. Han säger att de uppköpta

företaget måste få känna sig delaktiga i processen, men de måste även få ha sina egenheter.

Kleppestö (1993) är inne på samma spår och menar att individer är i behov av en social

identitet, men han anser dock inte att två företag som liknar varandra ska ha lättare att

sammansmälta. Han tycker att det är viktigt att lyfta fram olikheterna. Enligt Dimming ska

kulturskillnader vid integrering respekteras. Han anser att kulturen kan vara ett skäl till att

förvärven inte blir så lyckade som köparen hade trott. Han förklarar att det är stor skillnad att

driva företag i olika länder, och att det är viktigt att till exempel ett franskt företag känner sig

som ett franskt och inte som ett svenskt. Denna hänsyn till kulturskillnader tror Olve (1988)

kommer med erfarenhet, vilket Gunnebo har. Tidigare erfarenhet tycks vara en viktig faktor

för framgång, enligt Olve (1988).

Teorin har inte framhävt uppföljningens betydelse vid företagsförvärv, men alla respondenter

anser dock att någon form av uppföljning alltid genomförs efter ett förvärv. Dimming anser

att det är viktigt att genomföra uppföljningen på ett objektivt och professionellt sätt eftersom

uppföljningen har en påverkan på framtida förvärv.

5.4 Slutsatser

På det stora hela anser vi att teorin i SOU (1990:1) har lyckats fånga upp verkligheten, på så

sätt att motiven de beskriver stämmer väl överens med svaren respondenterna gav oss. Det

kan finnas flera motiv vid ett förvärv och det skiljer sig även från förvärv till förvärv. Vår

uppfattning är att motiven kan skilja sig åt beroende på om det är en finansiell respektive

industriell köpare. Vi anser att Gunnebo är en industriell köpare eftersom de gärna vill

förvärva företag som passar in i deras struktur och det är deras motiv. Bure Equity är en

finansiell köpare och deras motiv är främst att göra förvärv om de tror att de kan utveckla

företaget och sedan sälja det och få ordentligt betalt. Vi anser att Latour ligger i gränslandet,

men de lutar åt att vara en industriell köpare eftersom de vill utvidga och komplettera sin

verksamhet.

Ett av motiven som tydligt framgår av teori och respondenter är stordriftsfördelar och

synergier. Vi tycker att det är viktigt att inte övervärdera stordriftsfördelarna och underskatta
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kostnaderna för att uppnå dem. Det kan påverka kalkylen vid förvärvet och det är något som

vi anser är viktigt att tänka på för att företaget ska lyckas med sitt förvärv.

Ytterligare ett starkt motiv till förvärv är att stärka marknadspositionen, ta nya

marknadsandelar och uppnå riskspridning. Vi bedömer att genom att köpa ett redan befintligt

företag på en ny geografisk marknad kan det gå snabbare att få igång verksamheten. Det kan

till exempel bero på att det nyförvärvade företaget redan har ett kontaktnät som kan vara

värdefullt för köparen. Dessutom antar vi att det inte blir lika kostsamt som att starta upp från

grunden. Landelius och Treffner (1995) anser dock att det finns risker med att förvärva på

”okända” marknader, och det anser vi att förvärvarna bör ha i åtanke, annars kan hela

projektet falla. Men vad företaget kan göra för att undvika dessa risker är att anställa kunnig

lokalbefolkning som känner till marknaden.

Ett annat motiv som framkommer bland respondenterna är att företagen vill tjäna pengar. Det

har indirekt framgått av teorin, och vår uppfattning är att detta motiv, att tjäna pengar, borde

vara ett vanligt och starkt motiv. Det är enligt vår mening en stark drivkraft till att genomföra

förvärv.

Att genomföra ett företagsförvärv är en lång process, som enligt teorin består av olika steg. Vi

anser att alla stegen i processen behövs, men att några har större påverkan på förvärvets

utgång än andra. Vår uppfattning är att några av respondenterna inte reflekterar över de olika

stegen utan att kunskapen om de olika stegen finns på ett omedvetet plan.

Det första steget i förvärvsprocessen är att ta fram en strategi. Strategi är något som flertalet

av respondenter framhäver. Detta steg är enligt vår uppfattning grundstenen vid ett förvärv

och att det har en stor påverkan på förvärvets framgång. Utan en välplanerad strategi kan det

hända att företagen, och människorna i dem, strävar åt olika mål. Det är viktigt att köparen vet

vad de ger sig in på och vet vad de vill uppnå med förvärvet. Nästa steg i processen är enligt

teorin att ta fram en förvärvskandidat. Vi anser inte att det har någon betydelse vem av

säljarna och köparna som söker upp den andra. Vem säljaren är och hans motiv till att avyttra

företaget, har mindre betydelse. Det kan dock vara viktigt att bl.a. undersöka

förvärvsobjektets styrkor och svagheter för att kunna göra en bedömning om det passar

företaget. Vi anser att det här steget har en mindre betydelse för förvärvets framgång.
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Efter val av förvärvskandidat är det förhandling som står på tur, och det är en viktig del av

processen, anser vi. Respondenterna ger dock inte intrycket av att förhandlingsfasen är en av

de viktigaste delarna. I förhandlingsfasen är det viktigt att skapa förtroende mellan parterna

och att köparen noggrant har tänkt igenom sina åsikter för att förvärvet ska lyckas. I

förhandlingsfasen ingår även att skriva ett letter of intent, vilket är en avsiktsförklaring. Vi har

kommit fram till att om ett letter of intent inte kommer till stånd, kan eventuellt den

intresserade köparen bli nekad viktig och känslig information om förvärvsobjektet. Det kan i

sin tur bidra till att förvärvet antingen inte blir av, eller att ”dolda lik i garderoben” dyker upp

vid ett senare tillfälle som gör att förvärvet misslyckas. Ett letter of intent får en speciell

betydelse när parterna är konkurrenter, för information som har givits ut kan vara till skada

för säljaren om förvärvet inte blir av. Därmed är tystnadsplikten viktig.

Det fjärde steget i förvärvsprocessen är due diligence. Vi anser att det krävs en noggrann due

diligence för att lyckas med förvärvet och för att undvika att göra de största misstagen, som

kan komma att stå företaget dyrt. Om köparen själv besitter kunskapen tycker vi att det är

lämpligt att själva genomföra den för att undvika allt för höga kostnader, men om de saknar

kunskap, bör de ta hjälp av utomstående experter. Vi tycker dock inte att köparen ska släppa

all kontroll över en due diligence till experter. Det kan vara bra att själva vara med och

granska varje steg. För ett större företag som genomgår flera förvärv kan det vara en fördel att

anställa egna experter som på så sätt kan vara mer lojala mot företaget och bry sig om hur det

går för företaget, än om det bara skulle vara tillfälligt inhyrd expertis.

Efter genomförandet av en due diligence är det dags att sätta ett värde på förvärvsobjektet.

Det här steget anser vi vara oerhört viktigt. Värdering kan ske genom att använda olika

metoder, som till exempel kassaflödesvärdering respektive avkastningsvärdering. Vår

uppfattning är, liksom Hult och Johansson (2002) och några av respondenterna, att dessa

metoder kräver en kännedom om framtiden, vilket skapar problem. Vi anser att vilken metod

som köparen än använder sig av, är det viktigt att han är realistisk i sin värdering, och att han

tänker på att få fram tillförlitlig information. Vid avkastningsvärdering/kassaflödesvärdering

är det speciellt viktigt att vara medveten om problemen med just tillförlitligheten av

information av framtiden. Vår bedömning är att om köparen bara är medveten om riskerna vid

en värdering, ökar chanserna till att värderingen blir mer realistisk, och därmed ökar

chanserna till att förvärvet lyckas.
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Vid förvärv av börsnoterade företag betalas oftast en premie. Denna premie kan dock

påverkas om information om förvärvet når allmänheten. Premien kan då stiga och priset på

förvärvet kan bli för dyrt. Därför anser vi att det är oerhört viktigt att ingen information om

förvärvet ”sipprar ut” innan beslut har tagits, för att undvika att påverka värderingen.

Genomförs förvärvet trots det höga priset, kan det leda till att det finns en större risk till att

förvärvet misslyckas.

Det sjätte steget är kontraktet och det anser vi är mindre betydelsefullt i sammanhanget. Det

är heller inget som respondenterna betonar. Självklart behövs ett kontrakt, men vi finner inte

att det har någon större påverkan på förvärvets framgång.

Det sista steget i processen är enligt teorin genomförandet/integreringen. Vi anser att det här

steget har en stor betydelse för förvärvets framgång. Vår uppfattning efter intervjuerna, är att

en viss integrering ofta sker, men att graden av den skiljer sig beroende på vilket slags företag

köparna är. Till exempel behöver en finansiell köpare, som Bure Equity, inte integrera

förvärvsobjektet så mycket eftersom de ändå har tänkt att sälja det, medan en industriell

köpare som Gunnebo ofta har en hög grad av integrering vid sina förvärv. Vi bedömer att på

ett kortsiktigt perspektiv kan det vara bra om man som köpare går in lite försiktigt vid

förvärvet, så att de anställda inte ska känna sig överkörda och på så sätt motarbeta

integreringen. Däremot är vår uppfattning att på lång sikt lönar det sig att genomföra en hög

grad av integrering för att underlätta arbetet inom koncernen. Det gäller dock att de nya

systemen är anpassade till nyförvärvets situation.

Kulturen är något som vi har kommit fram till är väldigt viktigt att ta hänsyn till vid ett

förvärv, annars blir det svårt att lyckas. Företag är uppbyggda av människor och därför anser

vi, liksom Dimming, att kulturskillnader måste respekteras vid ett förvärv. Trivs inte

personalen, och känner de inte att de får ha sin identitet, då kan det bidra till att integrationen

försvåras.

Vi anser att ett förvärv ska avslutas med en noggrann uppföljning. På det viset kan företagen

se eventuella misstag som gjorts, och ta lärdom av det, så att framtida förvärv får bättre

förutsättningar till att lyckas.
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5.5 Förslag till vidare arbete

För fortsatta studier inom området företagsförvärv skulle det vara intressant att mer ingående

studera, vad som händer när olika företagskulturer möts, och vad skillnaderna har för

betydelse vid integreringen och i den fortsatta verksamheten. Detta skulle på ett lämpligt sätt

kunna ske genom att fysiskt närvara vid en integrering mellan två företag.
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Bilaga - Intervjumall

� Namn, arbetsuppgifter, hur länge har du jobbat på din nuvarande position med just
frågor om företagsförvärv?

� Har du någon uppfattning om hur vanligt det är med företagsförvärv i Sverige idag?

� Har du någon uppfattning om hur många företagsförvärv som lyckas/misslyckas?
o Hur skulle man kunna definiera ett lyckat företagsförvärv? Hur vet man att

det är lyckat?

� Vilka motiv ser du till förvärv, och vad vill man uppnå?
o Ser du samordningsvinster som tex stordriftsfördelar, stärkt

marknadsposition, riskspridning eller skattefördelar?
o Ser du tillväxt som ett motiv?  Är detta främst ledningens vilja? Strider det

mot ägarnas vilja att uppnå maximalt värde på företaget?

� Vilka hjälper er vid förvärvet? Revisorer, jurister, konsulter?

� Vad krävs för att ni ska förvärva ett specifikt företag?
o Vad söker ni hos företagen?
o Vilka egenskaper?

� Spelar det någon roll varför säljaren vill sälja?

� Hur går ni till väga, från tanke till slutfört förvärv?
o Ungefär hur lång tid tar förvärvet?

� Hur mycket information ger ni personalen i det förvärvade företaget innan förvärvet?
o Har det betydelse för utfallet?

� Vad krävs för att förvärvet ska lyckas? Vilka är de bidragande förutsättningarna?
o Strategi
o Planering
o Due diligence
o Värdering
o Integrering
o Uppföljning
o Vilken är den kritiska punkten? Vad får inte gå fel?

� Hur går ni tillväga vid en företagsvärdering?
o Vad finns det för olika metoder?

� Vilken använder ni?
� Skiljer det sig från företag till företag?
� Vilken är vanligast?

o Hur viktigt är det för utfallet av förvärvet att få en rätt värdering?
o Vad är det vanligaste problemet vid värderingen?
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� Spelar det någon roll hur man finansierar ett förvärv?


