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I detta nummer av M&Agasinet kan du läsa om två fantastiska
entreprenörer, Gunnar Mannerheim som byggt upp MCC, och
SydTotals Erling Pålsson, två typiska Arctos-kunder – företag
ledda av passionerade individer som byggt nischledande verk-
samheter genom hårt arbete och genom att våga gå sina egna
vägar och tänka lite annorlunda. 

LEDARE

I båda fallen hade Arctos rollen som rådgivare och
projektledare för deras framgångsrika försäljningar.
Vi såg också till att entreprenörerna kunde återin-
vestera i sina bolag för en ny expansionsfas i part-
nerskap med ett kapitalstarkt och industriellt kun-
nigt riskkapitalbolag. Det ska bli spännande att
följa utvecklingen framöver!

Du kan också läsa om Swegons färska erfarenheter
från köpet av finska Ilto Air/Meptek som genom-
fördes tidigare i år. Arctos har de senaste åren med
stor framgång assisterat ett flertal svenska företag
på jakt efter förvärv runt om i världen.
Tillsammans med vårt internationella partnerskap,
Global M&A, kan vi erbjuda ett unikt kontaktnät
i 34 länder och 350 affärsdrivna rådgivare med
stor erfarenhet av internationella transaktioner. 

M&Agistern tar tag i värderingsfrågan, tentamen
utsatt till senare i höst! I slutet av M&Agasinet har
vi också ett inslag om genomförda affärer av privat-
ägda bolag tillsammans med Private Equity fonder
som vi tänkte återkomma med i varje nummer av
M&Agasinet.

För Arctos del fortsätter vårt resande runt om i
Sverige för att knyta nya kontakter med fram-
gångsrika företagare. Vi finns numera på tre orter:
Stockholm, Helsingborg och Borås, samt med viss
representation också i Simrishamn. Ring oss gärna
om du vill diskutera din situation, vi har inte bråt-
tom att göra affär utan tycker i första hand att det

är spännande att knyta nya kontakter. Har du 
väl bestämt dig för att göra något med din verk-
samhet kanske du undrar varför du ska välja just
Arctos som partner? Svaret är att vi har erfaren-
heten och kunskapen att hjälpa dig till en trygg
och effektiv försäljningsprocess och i slutändan få
ut ett högre värde på din verksamhet än annars
vore fallet. 

Trevlig läsning och på återseende!

Thomas Karlsson, VD
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Arctos Mergers & Acquisitions AB,
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SE-114 47 Stockholm 
Phone +46 8 782 93 00 
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Arctos öppnar 
i Borås 
Bertil Larsson startar upp Arctos i Borås och
Sjuhäradsbygden. Bertil började sin bankkarriär
på SEB där han stannade i 22 år, varav 13 som
kontorschef. Efter SEB var Bertil under 5 år VD
och Koncernchef för det regionala investerings-
bolaget Sjuhärads Invest AB. Detta bolag hade
som sin huvudägare ett 30-tal framgångsrika före-
tagsägare och ledare i Borås och Sjuhärads-
bygden. Bertil var innan Arctos regionansvarig i
Västsverige på Handelsbanken Capital Markets,
Företagstjänst, med huvudinriktning på små 
och medelstora företagsöverlåtelser. ”Med Bertil
stärker vi vår satsning
på Sjuhäradsbygden
ytterligare, en spän-
nande region med
fantastiska företag.
Vi tror vår kombina-
tion av lokal förank-
ring, professionalism
och internationellt
nätverk uppskattas av
vår kundgrupp” säger
Thomas Karlsson. 

Entreprenörer med 
flygande start
Under våren anskaffade Arctos ägarkapital för
uppstarten av Sevenday Finans, ett kredit-
marknadsbolag för konsumentutlåning.
Grundarna, ledda av Magnus Beer, har lång
erfarenhet från branschen i ledande positioner.
Kapitalet tillskjuts från bl.a. Credelity Capital. 

Ökat fokus på 
internationella förvärv
Under våren började även Jan Rubinstein hos
Arctos. Jan som har ett förflutet från bl.a. SEB
bankens interna M&A
avdelning leder vår
satsning mot större
koncerner och börsfö-
retag som vill expande-
ra via förvärv i utlan-
det. Jan kommer att
jobba nära våra 34
partners inom Global
M&A för att säkerställa
smidiga och effektiva
förvärvsprocesser.

Bolagsförvärv i Kina

Noble & Company blev i oktober
2007 invalda som exklusiv partner
för Global M&A i Storbritannien.
”Vi har noggrant utvärderat ett
antal potentiella partners i
Storbritannien under de senast
sex månaderna och kom till slut-
satsen att Noble, med access till
brittiska AIM marknaden och en
gedigen M&A erfarenhet passade
bäst in i partnerskapet”, säger
Michael Gibbons, ordförande i
Global M&A. ”Global M&A är stol-
ta över att endast bjuda in de
bästa firmorna i vårt segment,
och med Nobel har vi den ledan-
de oberoende rådgivaren i
Storbritannien som vår partner.
Våra kunder kommer att kunna
nyttja Nobels stora nätverk för före-
tagsförärv, försäljningar och snabb
access till London-kapitalet.”

Ny Partner för Global M&A UK

Arctos var rådgivare till JB Travel som under
sommaren köptes av Unlimited Travel Group.
Unlimited Travel Groups verksamhet består i
att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag
som är små till mellanstora, specialiserade, själv-
ständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten
startades i december 2002 och är idag en kon-
cern bestående av moderbolaget UTG samt de
fem dotterbolagen Västindienspecialisten,
Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel
Beyond och Wi-Resor. Unlimited Travel Group
handlas på Stockholmsbörsens lista First North. 

Fortsatt konsolidering
i resebranschen

NYTT FRÅN ARCTOS

3

Inom vårt internationella nätverk, Global M&A, 
diskuteras flitigt möjligheterna och riskerna med
förvärv i Kina. Nedan följer en kommentar på nu-
läget från en av våra partners som finns på plats i
Beijing och Hong Kong och som har hjälp ett flertal
europeiska koncerner att knyta rätt kontakter och
som har genomfört ett antal transaktioner i Kina.

Without doubts, investment opportunities in China
are highly attractive. China is one of the world’s fas-
test-growing economies and the growth (CAGR
10,5% in 2007) shows no sign of slowing down.
China is the world’s number one recipient of
Foreign Direct Investment (“FDI”) and a fast
growing part of that is related to M&A.

If you are not patient or willing to learn, never go to
China. China could be considered as one of the
most complicated environments for M&A activities.
Regulatory change in 2006 has widely been interpre-
ted as tough. Higher valuation expectations of
Chinese vendors is a factor impacting upon deals as
well – domestic vendors routinely benchmark their
valuations to IPO multiples, making it more dif-
ficult to reach an agreement. Many Chinese entre-
preneurs aim to go public, fuelled by soaring stock
markets. Undertaking due diligence is hard in China
as it is still rare to find accounts, which are prepared
in line with international standards. Many compani-
es lack understanding of M&A practices whereas the
other way around many Western companies do not
have the slightest idea that M&A in China works
differently. Important also are a strong focus on the
strategic value adding potential for both parties, the
need for respect, equality and an appropriate power-
balance between parties. M&A in China starts and
ends with “Guanxi” – defined by reciprocity and
mutual obligation in relations. For these reasons
there is a strong need for support for cross-border
transactions with Chinese companies.

Solveigh Greater China offers these M&A advisory
services to companies seeking to establish, acquire
or develop their business
in China. Solveigh also
advises Chinese firms on
overseas expansion and
considers investments in
middle-market Chinese
enterprises. With profes-
sional Chinese and inter-
national teams in Beijing
and Hong Kong, Solveigh
has a unique bridging
function between Western
and Chinese companies.

Foto: Västindienspecialisten



Vågad vinnare – möt Erling Pålsson



– Om bilindustrin skulle spotta ut bilar med lika
många fel som det begås inom byggbranschen så
skulle inte en enda bil rulla på vägarna!
Erling Pålsson har talat. 

Frispråkig branschräv. Snabbtänkt affärslejon.
Gränslös visionär. Jag lägger gärna till Passionerad
humanist till de beskrivningar man hittar om man
Googlar Erling Pålsson. Det är nämligen mitt
bestående intryck efter vårt möte.

– Jag brinner för de anställda, vi är som en stor
familj, jag drar inga gränser mellan arbete och fri-
tid, berättar den livfulle skåningen medan han ges-
tikulerar med armarna som för att ta hela sin stab i
famnen.

Erling Pålsson föddes i Klippan för 57 år sedan där
pappan drev snickeriverkstad. Han hade tidigt näsa
för affärer och lyckades bakom föräldrarnas rygg,
bara 16 år gammal dra igång ett disco på byn.

Stor säljare
I början av 70-talet var Erling nyutexaminerad
ingenjör, få fick jobb på den tuffa arbetsmarkna-
den, men Erling hade en vass referens som sa ”det
du inte kan sälja finns inte”.

– Jag fick jobb som säljare av värmepumpar, en
inte särskilt het produkt då, långt före energibe-
sparing var ett argument.

Parallellt med jobbet odlade Erling sitt stora idrotts-

intresse, något han gör än idag med samma intensi-
tet, bland annat som delägare av MFF Stadion.

– Jag drar hela tiden paralleller mellan idrotts-
världen och näringslivet; ser man inte individen
bakom de olika rollerna så är det omöjligt att få
alla att springa åt samma håll.

Magkänsla
Erlings tillämpning av platt
organisation demonstreras
tydligt under vår intervju då
dörren till hans kontor visser-
ligen – för ovanlighetens
skull påpekar han – är
stängd, men trafiken är ändå
livlig, folk tittar in med en
fråga, ett papper eller för en
stunds rumstering i chefens
hyllor.

– En gång var det en anställd som frågade om
han kunde få ledigt en fredag. ”Hur ska jag veta
det” svarade jag. Han tittade på mig som om jag
inte vore klok. Jag förklarade att bara han själv
kunde svara på den frågan eftersom bara han kunde
veta om han gjort sitt jobb. Sunt förnuft gäller, har
man gjort vad man ska så bryr jag mig inte om
vem som är ledig eller när.

Överhuvudtaget går devisen frihet under ansvar
som en röd tråd genom hela intervjun; jobbar man
med Erling Pålsson blir man rikligt belönad om

man presterar bra, empati och lojalitet är ledord,
alltså straffar sig illojalitet med lika stor kraft.

– Om någon bär sig illa åt så bli jag kolerisk,
tack och lov är det inte ofta det händer.

Trots den fria policyn
är Sydtotals kontor fli-
tens boning, tidiga
morgnar är legio, men
inget tvång. Trots det är
de flesta på plats före
sju. Det låter som det
råder ett visst grupp-
tryck.

– Inte tryck, solidari-
tet! Det här är ju fråga
om avancerat lagarbete
där alla utgör en viktig

del i processen och det vet de om. Vi gillar varand-
ra, går på fotbollsmatcher, idrottar ihop, det skapar
ett oslagbart kitt mellan individer och verksamhet.
Ett 20-tal av oss har varit kollegor i över 20 år och
30-40 har jobbat ihop i minst tio.

Se där, återigen detta typiska entreprenörsdrag; att
vårda och förbli trogen sina medarbetare genom
åren. Erling är inget undantag. 

– Jag går på känsla snarare än på betyg och refe-
renser. Det gäller även när jag investerar i andra
delar än de rent mänskliga. Jag byggde exempelvis
nytt -86 när allt i den här stan, inklusive Kockums,
brakade. Då tyckte många att jag var tokig men det
gäller att våga gå mot strömmen, lita till sin
instinkt, stå på sig. 

Företaget Sydtotal har på bara 7 år sensationellt
lyckats växa organiskt från noll till ca 500 Mkr i
omsättning. 

– Vi började egentligen inte från noll, jag och
övriga partners hade bra kunder med i bagaget när

5

Priveq blir ny huvudägare i Sydtotal. Grundarna och de nuvarande ägarna
kvarstår med ca 40 procents ägande. Ägarförändringen är ett led i att stär-
ka Sydtotal i dess tillväxtstrategi med målet att dubbla omsättningen fram
till 2011.

’’
Ser man inte individen
bakom de olika rollerna
så är de omöjligt att 
få alla att springa åt
samma håll.

Under devisen ”frihet under ansvar” har talangerna vuxit lika

fort som omsättningen i Erling Pålssons bolag. I somras sålde

han ut delar av Sydtotal men behåller sin plats på scenen. 

”Man stänger inte av respiratorn” som han uttrycker det på

typiskt manér!



6

vi drog igång vid millennieskiftet.

Säkert är detta en del av framgångskonceptet,
men knappast hela. Vad är det då som fått Sydtotal
att växa så otroligt snabbt?

– Kanske det att vi inte betraktat oss som en
installationsfirma utan mer som ett kunskapsföre-
tag. Vi har lagt mycket krut på att utbilda och
rekrytera rätt. Vi känner ett stort ansvar gentemot
våra kunder, inte minst eftersom de också är våra
vänner.  

Sydtotals egen konstruktionsavdelning, som gör att
de på kort tid kan leverera kundanpassade produk-
ter, i kombination med en gedigen satsning på
interna IT-system för projektering och inköp är
andra viktiga framgångsfaktorer. 

– Vi har kontinuerligt startat upp lokalkontor
där den lokale chefen, och vissa medarbetare, varit
delägare. Den höga kunskapsnivån inom bolaget
och våra skräddarsydda IT-system har gett de här
killarna en mycket kort startsträcka.

”När Erling ser något som är omöjligt vill han möj-
liggöra det” säger nuvarande sambon. Ett par tim-
mar i hans sällskap bekräftar detta. Ett annat ”litet
projekt” han brinner för just nu är bygget av nya
fotbollsstadion i Malmö. Erling har personligen
investerat 25 procent.

– Jag gör det för idrotten, utan den vore jag inte
där jag är idag. Av samma skäl är idrotten integre-
rad i verksamheten, jag tror det skapar en viss täv-
lingsinstinkt som man har nytta av i arbetslivet.

Business as usual
Försäljningen har inte ändrat Erlings inställning till
hårt arbete, han medger att han tangerar epitetet
workoholic men menar att han mår bra av det höga
tempot. 

– Pengarna är inte grejen, då kunde jag ha slutat
för tio år sedan, min drivkraft är lusten att få saker
att hända, vara med och skapa blomstrande verk-
samheter. 

Han gör en gest mot skrivbordet som nästan helt
täcks av en ritning.

– Nya Badhytten, legendarisk nattklubb och
restaurang nere på stranden i Falsterbo. När den
står klar kommer folk att vallfärda, det blir helt
oslagbart i sin genre, säger han och tillägger att han
helst bygger ny vågbrytare också, så att även riktigt
stora yatcher kan ligga skyddade i marinan intill. 

Tillbaka till början
Naturligtvis tröttnade Erling snart på att sälja värme-
pumpar ingen ville ha. Han startade istället eget i
ventilationsbranschen tillsammans med en kollega
som han tre år senare köpte ut. Företaget, Total-
installatören, sålde han efter tretton år till danska

Semco där han blev kvar som anställd till -99. 
– Då tog jag med mig sex kollegor och startade

Sydtotal. Alla är kvar i verksamheten och det gäller
även de flesta av våra kunder. Eftersom ömsesidigt
förtroende är den bästa försäkringen får vi hela
tiden nya order.

Och nu säljer ni alltså ut, bara 7 år efter starten.
Hur kom ni fram till det beslutet?

– Bolaget har växt så otroligt snabbt, det känns
som ett naturligt steg att stärka oss, både finansiellt
och kompetensmässigt. 

Någon som såg Erling spela fotboll en gång lär ha
sagt: ”Du tillför mer när du driver på de tio andra
än du gör med ditt spel”. Det säger det mesta om
denne remarkable entreprenör!

Priveq Investment är ett private equity-bolag
med över två miljarder SEK under förvaltning
i tre fonder. Investerare i Priveq Investments
fonder är bland andra Fjärde AP-fonden,
Handelsbanken Liv, KF Invest, Skandia Liv,
Tredje AP-fonden och Telia Pensionsstiftelse.
Sedan starten - 83 har Priveq Investment
genomfört närmare 100 investeringar, 90 exits
och varit med om att ta 24 bolag till en
börsnotering. 

’’
Tänk att få se dig koppla
av med en god bok sa
min förra fru jämt och
till sist fick hon det. Hon
såg chockad ut men vad
hon inte visste var att jag
gömt en ventilations-
ritning inne i boken

Vad Arctos bistod med:

• Hantering av uppköp av 5 delägda dotter-
bolag

• Informationsmemorandum om bolaget
• Urval av lämpliga intressenter
• Projektledning av säljprocessen
• Projektledning av avtalsförhandlingar

Arctos samverkade med:

Legal rådgivare: Floods Advokatbyrå, 
Stockholm

Finansiell rådgivare: DeLoitte, Malmö
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Finns det ett absolut rätt sätt att värdera en
verksamhet eller är det alltid mer eller mindre
fråga om en gissningslek?
Värderingsexperter knyter knut på sig själva när de
kallar den senaste värderingsmodellen för den
bästa. Den metod som är rätt för en typ av verk-
samhet vid en viss tidpunkt kan vid samma tid vara
helt fel för en annan. 

Under många år har vinstsiffror varit det mest
gångbara mätinstrumentet vid företagsvärdering.
Genom att lägga en multipel till ett företags bär-
kraftiga lönsamhet kan man härleda till ett mone-
tärt värde: ”hur många års vinst är jag beredd att
betala för att uppnå ett givet mål?” De senaste tio
åren har marknaden bejakat en rad olika sätt att
definiera vinst; dels vinst efter skatt, dels EBIT
(vinst före finansnetto och skatt) och EBITDA
(vinst före finansnetto, skatt, avskrivningar och
amorteringar).  

EBIT multiplar kan vara så låga som fyra gånger
för en liten rörelse medan de kan vara upp till sex
eller sju gånger när det handlar om en större, till-
verkande industri, och så höga som åtta eller nio
gånger när det gäller snabbutvecklande teknikin-
dustri. Genom att använda sig av multiplar i EBIT
kan man få fram en ungefärlig summa från vilken
man sedan kan subtrahera eventuella räntebärande
skulder (i huvudsak banklån) och addera eventuella
likvida medel till.

Vilka faktorer påverkar värderingen av mitt
företag?
Det finns ingen fullständigt korrekt värderingstek-
nik. Många föredrar att värdera företag utifrån kas-
saflödet under en ägarperiod. Vissa branscher
utvecklar sin egen ”hemkokta” värdering som inte
så sällan är väldigt informativ. Till syvende och sist
är det dock marknaden som utgör det enda, sanna
mätinstrumentet. Det finns en korrelation mellan
högre multipel och snabb tillväxt, kritisk massa,
bred kundstock och starka varumärken. Mindre
verksamheter, som i hög grad är beroende av en
ägare eller ett fåtal kunder, och/eller får sina intäk-
ter i form av projektbundna klumpsummor tende-
rar att ha lägre EBIT-multipel, detta som en direkt
effekt av en mer riskfylld profil.

Så vad är min verksamhet värd egentligen?
Traditionellt brukar man uttrycka det som att ett
företag är värt precis så mycket som en köpare är
beredd att betala men det är FEL! Ett företag är
inte värt vad en enstaka köpare säger att det är värt,

utan vad ett antal köpare unisont säger, givet att de
alla har tillgång till exakt samma information och
att samtliga är medvetna om att de lägger bud på
en verksamhet de i konkurrens med andra försöker
förvärva. Varje rådgivare som, utan att ha en bra
uppfattning om köparnas intresse, presenterar en
värdering enbart baserad på försäljningssiffror lever
farligt. Finns inget intresse bland potentiella köpare
så kommer företaget inte att bli sålt och har heller
inte något reellt dagsvärde. Om så är fallet så är det
mycket bättre att ägna åtskilliga år åt ”grooming”,
dvs. förbereda verksamheten för en framtida försälj-
ning och under tiden koncentrera sig på att genere-
ra inkomster via existerande kapital (se förra num-
ret av M&Aagsinet Maj 2007). Att berätta för en
entreprenör som står inför sin pension att hans
företag inte har något marknadsvärde är ingen
enkel uppgift. Å andra sidan är en misslyckad för-
säljningsprocess såväl tidsödande som energikrävan-
de och - inte minst - kostsam.

OK, glöm försäljning, det handlar mer om en
livsstil än ett företag – vad händer då?
Ett vanligt hinder i försäljningsprocesser uppstår
när ägarens enda uppfattning om verksamhetens
värde baseras på den klumpsumma som krävs för
att generera samma inkomst till dem som de haft
under sitt ägarskap.

En relativt liten rörelse, med exempelvis 50 mil-
joner i årlig försäljning och 7 miljoner i vinst före
skatt, kan generera en årlig inkomst på omkring 5
miljoner per år till sina aktieägare. Men marknads-
värdet är kanske bara 30 miljoner, vilka på banken
skulle generera en knapp miljon i årlig avkastning.
För att bibehålla samma årliga kassaflöde som
innan måste verksamheten värderas till närmare
120 miljoner – en ren omöjlighet! Om ägarna
enbart fokuserar på att maximera sina löpande
intäkter istället för att sänka riskerna och plocka ut
ett kapitalbelopp så bör de inte ens överväga en
försäljning!

Hur räknar riskkapitalaktörerna?
En Private Equity-aktörs företagsvärdering låter
helt annorlunda än en industriell köpares. De sena-
re värderar verksamheten utifrån synergieffekter
och synbara, strategiska fördelar och, uppriktigt
sagt, hur gärna de vill göra affären. Finansiella
aktörer har inga sådana aspekter att ta hänsyn till.
Summan de kan tänka sig att betala för en verk-
samhet är avhängig hur mycket kapitalbehovet
uppgår till framöver och vilken avkastning det för-

väntas generera. 
Detta innebär i sin tur att man sällan ser någon

större variation i värderingar gjorda av olika Private
Equtiy aktörer medan man däremot ofta ser stora
skillnader bland industriella köpare som slåss om en
affär. Vissa finansiella investerare tenderar att öka
belåningen kraftigt och därigenom möjliggöra en
högre köpeskilling, eller är villiga att acceptera en
lägre avkastning på det investerade kapitalet. Hur
man än vänder och vrider på det så kommer ett
bolags värde alltid att stå och falla på styrkan i kas-
saflöde och balansräkning. Det är dock inte detsam-
ma som att påstå att en industriell köpare i slutän-
dan inte kan vara den som betalar det högsta priset.

Finns det några enkla svar?
Värdering är en konst, inte en vetenskap. Det finns
egentligen bara ett korrekt svar: Låt marknaden tala
om för dig hur mycket din verksamhet är värd,
men prata gärna med experter innan du trycker på
knappen, på så sätt kan du undvika många fallgro-
par. Företagsvärdering är subjektiv, ordspråket som
säger att skönheten sitter i betraktarens öga stäm-
mer i högsta grad så se till att ditt bolag är i absolut
toppform!

Till sist ett gott råd från M&Agistern: Genom att
skapa en konkurrensutsatt process mellan flera köpare
kan man dramatiskt höja ett företags värde, så se
upp med oanmälda erbjudanden med krav på exklu-
sivitet och förhandling med bara en enda köpare.

För ytterligare information kring värdering 
eller andra aspekter i samband med köp eller 
försäljningar av företag, kan du gärna ringa 
direkt till Bertil Karlsson på 08 782 9307 eller 
bertil.karlsson@arctos.se

M&Agistern om företagsvärdering

’’
Värdering är en konst, inte en
vetenskap. Det finns egentligen
bara ett korrekt svar: Låt markna-
den tala om för dig hur mycket
Din verksamhet är värd

I nästan varje försäljningsprocess av en privatägd verksamhet uppstår en situation som

tagen ur Antikrundan – när framgångsrika företagare frågar hur mycket deras verksamhet

är värd. M&Agistern tacklar detta kniviga dilemma med kirurgisk precision.

GISTERN



Mindre säljare – mer ingenjör
Möt Gunnar Mannerheim

Från hönshuset i Rö till Toronto i

Kanada tur och retur. Så kan

man kortfattat beskriva hans resa

men då missar man förstås en

hel del på vägen. 

Om Ratos

Börsnoterat private equity-bolag.

Redovisat eget kapital: knappt 

11 miljarder SEK. Gunnar Mannerheim

återinvesterade för 40% ägande i ett

nytt holdingbolag tillsammans med

Ratos, som äger resterande 60%.

Grundaren av det i Sverige nästan helt okända företaget
Mobile Climate Control, MCC, sålde i våras 60 pro-
cent av sitt livsverk till private equity-bolaget Ratos. 

– Jag kände att tiden var mogen att stärka min
verksamhet med mer finansiella resurser och ny
kompetens. 

Han fortsätter som 40-procentig ägare och har
för avsikt att vara aktiv i företagets utveckling ett bra
tag till. Det berättar han för mig bekvämt nersjunken
i en fåtölj på andra våningen i sitt magnifika lant-
ställe strax utanför Norrtälje, inte långt från där det
hela började.

Entreprenörsprototyp
Om det funnits en checklista på en typisk entrepre-
nör så skulle Gunnar få full pott. Som en i efterkrigs-
tidens jättelika barnkullar fick han tidigt vänja sig
vid hård konkurrens. Sjutton år gammal lämnade
han födelsestaden Västerås och drog till Stockholm.

– Jag utbildade mig så småningom till VVS-
ingenjör men kom snart underfund med att det fak-
tiskt var rätt trist.  

Svärfar, då verksam som agent för Behr, ett tyskt
bolag som sålde serietillverkade klimatanläggningar
för bland andra Porsche och BMW, tyckte hans
VVS-trötte svärson skulle börja sälja Behr’s produk-
ter i Sverige. Fröet till vad som skulle bli MCC var
därmed sått.

– Jag skulle sälja på det segment MCC arbetar
med idag – gaffeltruckar, skogsmaskiner och liknande
– men det gick naturligtvis inte, produkterna klarade
inte prestandan.

Motgångarna sporrade Gunnar att rita och konstruera
egna lösningar som skulle passa dessa stora maskiner.
Till största delen, men inte helt, använde han Behr’s
komponenter.

Fabrik i hönshuset
Många prototyper senare var Gunnar redo att starta
upp sin egen tillverkning. Den första fabriken inhy-
stes i ett gammalt hönshus i Rö utanför Rimbo i
Norrtälje. 

–Jag lät nödtorftigt renovera och startade sedan
egen tillverkning av metalldelar. Jag och familjen
bodde i ett hus alldeles intill, jag jobbade otroligt
mycket då, men så hände det grejor också, redan
efter nåt år började vi få hyfsat grepp om den svens-
ka marknaden.

Orderboken svällde snabbt och inkluderade snart
prestigefyllda namn som Kockums och Rottne
skogsmaskiner samt Kalmar och Swetruck gaffel-
truckar. De flesta finns kvar än idag och förklaring-
en, menar Gunnar, är att han varit mer ingenjör och
mindre säljare.



Vad Arctos bistod med:

• Bollplank i strategifrågor om bolagets
framtid och ägande

• Urval av lämpliga intressenter
• Informationsmaterial om bolaget
• Projektledning av säljprocessen
• Avtalsförhandlingar tillsammans med 

advokatbyrå

Arctos samverkade med:

Legal: Floods Advokatbyrå, Stockholm
Finansiell: Price Waterhouse Cooper, 

Täby & Toronto

– Jag tittade på kundernas behov och mötte dem
genom specialanpassade produkter som kontinuer-
ligt utvecklats i nära samarbete. Man byter inte
gärna leverantör om man är så pass delaktig i pro-
cessen. Konkurrensen har hårdnat nu, men när jag
drog igång fanns enbart standardiserade produkter.

Snart var det dags att få mer snurr på verksam-
heten och det krävde nyrekrytering. 

– Då, som alltid rekryterade jag lokalt. Jag
minns en bonddotter från trakten som kom cyklan-
des ner för grusvägen en dag, hon blev min första
kontorist.

I likhet med många entreprenörer omger sig
Gunnar med trogna medarbetare som rikligt belö-
nas för lojalitet och engagemang. Kvinnan på
cykeln jobbar kvar än, nästan trettio år senare, nu
med titeln Account Payable.

– En annan kille som jag anställde som metall-
stansare för över tjugofem år sedan är idag produk-
tionschef här i Norrtälje. 

En leverantör för lite
I början av 80-talet gick affärerna
lysande men det fanns ett bekym-
mer; Behr var fortfarande huvud-
leverantör. De satte käppar i hjulet. 

– Behr motsatte sig bestämt att
vi exporterade utanför Norden
med argumentet att vi konkurre-
rade för mycket med deras egna återförsäljare.
Därmed körde vi fast och jag såg ingen annan
utväg än försäljning.

Gunnar hade vid den här tidpunkten fru och
barn, beslutet att sälja var inte helt lätt, men det
kärva företagsklimatet påskyndade beslutet. Snart
hittade han en köpare, men avtalet innefattade ett
antal års näringsförbud inom Europa.

– Vi hamnade i Toronto i Kanada, inte minst på
grund av mitt dokumenterade entreprenörskap, 

Kanada hade på den här tiden en klausul som prio-
riterade och underlättade utländska entreprenörers
etablering i landet. Något för Sverige att ta efter!

Pengarna från försäljningen, ungefär 3 miljoner
kronor, hade Gunnar redan från början bestämt sig
för att dela upp i tre lika stora delar.

– En tredjedel till husköp, en tredjedel till per-
sonlig utveckling och den sista tredjedelen var vårt
reservkapital. 

Gunnar höll fast vid sin plan där posten för per-
sonlig utveckling visade sig vara ett riktigt fram-
gångskoncept.

Bra relationer
Försäljning till trots var Gunnars relationer med
det gamla bolaget i Sverige utmärkta. Han började
köpa komponenter till dem på den nordamerikans-
ka marknaden, och kort därpå var han åter igång
med egen design och konstruktion. Snart snurrade
hjulen för fullt.

– Initialt handlar ju allt man gör om att försörja
sig, sedan går det av bara farten.

Det som hände var, för att använda Gunnars
egna ord ”lite konstigt”. Budskapet är dock klas-
siskt; lägg aldrig alla ägg i samma korg!

– Efter en tid kunde jag bara konstatera faktum; jag

hade blivit huvudleverantör till det företag jag just sålt! 

De nya ägarna kom över till Kanada i hopp om att
kunna köpa in sig i hans kanadensiska bolag men
lyckades aldrig komma till något avslut. Som en
följd av de strandade förhandlingarna förlorade han
dem som kund. 

– Tur att jag vid det här laget hunnit jobba in
mig på andra verksamheter så jag slapp stå helt
utan intäkter!

Så småningom startade han även upp egen till-
verkning i Kanada, av produkter identiska med
dem han tillverkat i Sverige. Försäljningen tog rik-
tig fart i och med ett stort avtal med den kanaden-
siska militären. Nu expanderade företaget snabbt.
Den årliga omsättningen steg på tio år från 15 till
40 miljoner dollar - idag är den 100 miljoner dollar! 

Back in Sweden
1995 var Gunnar tillbaka med en fot på svensk

mark i och med star-
ten av ett svenskt
dotterbolag.
Trotjänaren Stefan
Spehar fick VD-pos-
ten. Två år senare
köpte Gunnar tillba-
ka det företag han
sålt före flytten till
Kanada. Kort däref-

ter beslöt han sig för att börsintroducera MCC i
Kanada. 

– Parallellt gjorde jag det som skulle visa sig bli
min sämsta investering nånsin; ett franskt företag
som tillverkade klimatanläggningar för tåg. Jag för-
lorade 12 miljoner dollar på affären men lyckades
tack och lov bli av med eländet ganska snart.

Typiskt entreprenörer kan tyckas; mycket vill ha
mer, helst ska det gå undan också, det är lätt att bli
fartblind, Gunnar Mannerheim utgör inget undan-
tag. Vi skriver 2002.

– Jag erkänner att jag tappade kontrollen.
Börsintroduktionen var en dålig idé, vi var för små,
det blev ingen omsättning på aktien. Efter mycket
debacle lyckades jag köpa tillbaka företaget, då rela-
tivt lågt värderat, jag gav ungefär 75 miljoner
svenska kronor. Återköpet skulle visa sig bli min
räddning!

I början av 2005 flyttade Gunnar MCC:s huvud-
kontor till Norrtälje, kort därefter lämnade han
själv Kanada, efter 24 år i exil. Då hade redan flera
av hans barn fått nyckelpositioner i företaget, några
av dem i Sverige, bland annat yngste sonen.

– Flera familjemedlemmar jobbar inom koncer-
nen, det har bara blivit så, de har den kompetens
som krävs och kan företaget utan och innan.

Gunnar gjorde ett ”pit-stop” i London på inrådan
av välmenande rådgivare, men trivdes inte alls.

– Jag kände mig som en flykting!

Snart bytte han London mot centrala Stockholm.
2006 köpte han det sommarställe i Norrtälje där vi
nu sitter och gör intervjun. Tack vare den svenska
offentlighetsprincipen såg kvällspressen till att hela

Sverige visste att det var en av de dyraste privatbo-
städer som sålts det året. Nästa gång den medieskygge
Mannerheim figurerade i pressen var våren 2007:
”Gunnar Mannerheim inkasserade 700 miljoner
kronor då Ratos köpte 60 procent av hans klimat-
anläggningsföretag MCC”. 

De första kontakterna med Ratos togs ungefär 8
månader före affärens genomförande, men då hade
den idag 61-årige Mannerheim redan hunnit fun-
dera länge på det ofrånkomliga generationsskiftet.

– Anders Jonsson på Arctos var mitt bollplank.
Trots flera familjemedlemmars nyckelpositioner så
drog vi slutsatsen att bolaget skulle må bäst av att
få en ny huvudägare.

Så blev det alltså, men Gunnars roll är fortsatt
framskjuten.

– Självklart jobbar jag kvar, jag tror ju stenhårt
på det här och vill vara med och påverka utveck-
lingen.

På frågan om det är något särskilt som hägrar i
framtiden svarar han tveklöst.

–Inte tänker jag slå mig till ro, om någon trodde
det. Jag vill jobba med företagsförvärv, köpa
mindre aktieposter i små bolag och medverka till
verksamhetens utveckling. 

Nej, någon hängmattetillvaro lockar inte Gunnar
Mannerheim trots många års intensivt arbete. Vi
kan bara önska en av landets mest framgångsrika
entreprenörer välkommen hem igen!

Om MCC

Utvecklar, tillverkar och säljer system

för fordon med korta produktionsserier.

Hög grad av kundanpassning.

Omsättning 650 Mkr. Drygt 500

anställda. Produktion i Toronto,

Norrköping, Norrtälje och Tyskland. (fr.

2008 även Polen). Hälften av försälj-

ningen sker till bussproducenter, reste-

rande till anläggnings- och entreprenad-

maskinsproducenter, varav 65% i

Nordamerika, resten i Europa.

’’
Gunnar Mannerheim inkas-
serade 700 miljoner kronor
då Ratos köpte 60 procent
av hans klimatanläggnings-
företag MCC



Ventilationsföretaget Swegon är resultatet av en
sammanslagning 2005 mellan två erfarna aktörer;
Stifab Farex och PM Luft, båda med över 50 års
branscherfarenhet. Swegon tillverkar olika former
av klimatsystem avsedda för kommersiella byggna-
der. En kort tid efter fusionen inleddes jakten på en
strategiskt lämplig partner.

– Erfarenhet och branschkunskap hade vi massor
av. Vad vi ville uppnå var ett komplett sortiment
för att kunna erbjuda totallösningar, berättar Örjan
Ahlgren, CFO Swegon.

Den som till sist visade sig uppfylla alla kriterier
hette Ilto med dottern Meptek, finska tillverkare
med ett enda uppdrag: ventilation för bostäder, ett
segment som Swegon inte hade jobbat med alls.

– Vi har inte gjort den här affären i syfte att
uppnå rationaliseringar eftersom det inte finns
några överlappningar mellan våra produkter. Vi ser
överhuvudtaget inga hot, bara möjligheter, under-
stryker Örjan Ahlgren.

Scannade norra Europa
Sökandet efter lämpliga partners var en lång pro-
cess som inleddes med att man systematiskt sökt
igenom ”hela norra Europas bestånd av ventila-
tionsföretag”.

– Vi hade nog gjort 98 procent av researchen
innan vi tog kontakt med Arctos. Flera av de aktuella
företagen var ju även konkurrenter, därför var det
naturligtvis viktigt med en neutral samarbetspartner
som kunde öppna dörrar åt oss, förklarar Örjan.

Den sista juni i år klubbades affären igenom. Den
har hittills inte inneburit några större förändringar
i respektive bolagsstruktur.

– Ilto / Meptek sitter kvar i Finland och deras
mycket kompetenta ledning får jobba kvar, vi 
fokuserar nu främst på förstärkning av produkt-
sortimentet för den nordiska marknaden. 

Hur är det då för ett svenskt företag att förena sig
med ett icke-svenskt, blir det inte en massa kultur-
krockar? Nej, några sådana säger sig inte Örjan ha
märkt av.

– Tvärtom, det är extra enkelt att jobba 
med finska företag, det är nog den utländska 
företagskultur som mest liknar vår egen, 
säger han.

Swegons VD, Mats Holmqvist, bekräftade i ett
uttalande i samband med affärens offentliggörande
att ventilation för flerbostadshus mycket väl stäm-
mer in på de kund- och konsultkontakter Swegon
redan har, och att förvärvet innebär en ren bredd-
ning av Swegons erbjudande. 

Visionen är nu att omsättningen ska fördubblas på
fem år, med utgångspunkt från 2005, dels genom
att öka marknadsnärvaron i Europa och dels genom
breddning av sortimentet i Norden.

– En hel del räknar vi med ska kunna ske orga-
niskt men det kommer inte att räcka, vi kommer
helt säkert att köpa fler företag framöver, säger
Örjan.

Frågan om hur Swegons framtida förvärvsstrategi
ser ut mer i detalj lämnas – inte helt oväntat – 
obesvarad.

– Det är klart att vi har en strategi men den
behåller vi för oss själva, avslutar Örjan Ahlgren.
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Vad Arctos bistod med:

• Detaljerad analys av målbolag 
• Första kontakt och informationsinsamling 
• Utvärdering av potential för lyckat förvärv 
• Värdering, prisintervall och förberedelser

inför avtalsförhandlingar 
• Slutförhandling, pris och villkor 

Arctos samverkade med:

Legal: Advokatfirman Vinge KB, Göteborg

Fakta 

Efterfrågan av bostadsventilation förväntas
vara mycket stor under många år framöver.
Både vid nybyggnation och renovering måste
nämligen nya och hårdare energikrav följas 
vilket innebär att avancerad ventilationsutrust-
ning krävs. Dessutom ställs allt högre komfort-
krav av hyresgäster, bland annat därför att
hushåll med god ekonomi i allt större
utsträckning väljer att bo i lägenhet.

Swegon växte genom finskt förvärv
Svenskar och finnar har äktenskapstycke. Åtminstone när det gäller våra företagskulturer. När Swegon

ville utöka familjen friade de och fick ja av finska Ilto Air med dottern Meptek. Sedan i somras lever före-

tagen i en nära relation med mycket ljusa framtidsutsikter.
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Målbolag Riskkapital- Månad Oms. Kommentar

Bolag /EBIT(MSEK)
Sydtotal* Priveq Juni 374/23,2 Sydtotal är ett av de ledande installationsföretagen inom ventilation i södra Sverige med en förväntad 

omsättning under 2007 på ca 550 Mkr. Grundarna och ledningen kvarstår med ca 40% ägande.

Inredningsglas* Accent Feb 116/12,6 Accent Equity förvärvade 67% av aktierna i snabbväxande duschtillverkaren Inredningsglas Skandinavien
AB. Tidigare huvudägare och VD, Alf Larsson, samt företagets ledning äger resterande aktier.

Coffee Queen Accent Juli 151/18,9 Coffee Queen utvecklar, tillverkar och marknadsför kaffemaskiner. Accent förvärvade en majoritet av 
aktierna från tidigare huvudägaren och VD, Georg Möller.  

Nacka Närsjukhus Nacka Närsjukhus Proxima är ett modernt närsjukhus som bedriver specialistsjukvård.  
Proxima CapMan Juni 179/3,6 Företaget grundades 2000 av ledningen och dess medarbetare.

KMW Energi AB CapMan
SEB, Aloe Juni 195/5,6 KMW Energi levererar biobränsleanläggningar och anläggningar för s k Combined Heat and Power.

Smoke Free Smoke Free Systems har utvecklat och säljer en världsledande rökkabin för luftrening i kontor och 
Systems Credelity Jan 191/59,3 offentliga miljöer. Credelity förvärvade en majoritet av bolaget.

Fricweld Nötudden
Invest N/A 51/-2,4 Fricweld är en underleverantör till verkstadsindustrin och tillverkar bl.a. kolvstänger till hydraulik.

EFG Ferd Maj 1177/14,4 EFG (European Furniture Group) är en av Europas ledande tillverkare av kontorsmöbler. 

AV-Teknik Event Amplico AV-Teknik Event Engineering är en dominerande leverantör av storbildsskärmar av sk
Engineering Kapital Juli 82/4,5 LED-och projektionsteknik.

Fiskarhedenvillan Polaris Mars 203/32,7 Fiskarhedenvillan är en av de fem största hustillverkarna i Sverige. Polaris förvärvade 87%.

Lödösehus Creval Maj 100/11,6 Lödösehus erbjuder boendestöd och daglig verksamhet till personer med utvecklingsstörning, 
autism och autismliknande tillstånd. CreVal förvärvade en majoritetsandel.

Pahlén Litorina Juli 127/22,1 Pahlén, den ledande nordiska tillverkaren av högkvalitativ poolutrustning, köptes till 75% av Litorina 
Kapital av familjen Pahlén.

Securia Systems Litorina Juni 52/23,0 Securia Systems AB utvecklar och säljer säkerhetsrelaterade tjänster och försäkringslösningar.. 

Easy Interaction Traction Mars N/A Easy Interaction levererar en egenutvecklad webb-baserad kommunikationsplattform. 

Himla Novax Maj 71/n/a Himla är ett växande varumärkesföretag inom textilier och accessoarer för hemmet. Novax köpte en 
tredjedel av aktierna.

Genetech Vinovo Maj 146/11,0 Genetech tillverkar och säljer av reservkraftsapplikationer. Grundaren fortsätter som VD för företaget 
med ett minoritetsägande.

Örnalp 75/6,3 resp
& Unozon Vinovo Maj 50/1,8 Örnalp och Unozon tillverkar utrustning i titan, aluminium och rostfritt stål.

Pret a Porter* Jotunfjell Maj 91/1,5 Pret a Porter har i mer än 50 år designat och tillverkat kläder för kvinnor. 

MCC* Ratos April 562/79,7 MCC tillverkar kompletta klimatsystem för bl.a. bussar och anläggningsfordon. Grundaren Gunnar 
Mannerheim kvarstår med 40% av aktierna. 

Accedo 
Broadband Industrifonden Juni n/a Accedo utvecklar och distribuerar interaktiva tjänster för IPTV och annan konsumentelektronik via internet.

Corroventa Corroventa utvecklar och tillverkar produkter, tekniker och system för torkning av vattenskador, 
Avfuktning Volati Mars 78/29,2 byggavfuktning samt för avfuktning av krypgrunder. 

Hans Frejborg Norvestor-Life Juli 255/8,5 Hans Frejborg är Sveriges näst största hälsogrossist. Köpet är ett tillläggsförvärv till Life.

Seat24 Norvestor Aug 70/18,8 Seat24 är en av Skandinaviens ledande resebyråer på internet. 

Linders Resor FSN-Via travel Juli 156/2,5 FSN Capital förvärvade genom portföljbolaget Via travel resebyrån Linders Resor från Magnus 
och Göran Linder. 

Gävle Galvan Reiten-Saferoad Sep 194/13,3 Genom portföljbolaget Saferoad förvärvade Reiten Gävle Galvan som bland annat tillverkar belysningsstolpar. 

Birstaverken Reiten
-Saferoad Maj 118/9,1 Birstaverken tillverkar och säljer rörupphängningar, trappor, väg- och broräcken. 

Liftbolaget AB Reiten Som ett tilläggsförvärv till Malthus förvärvade Reiten Liftbolaget som är en av Sveriges ledande
-Malthus Maj 44/2,9 leverantörer av personliftar. Bolaget ägdes tidigare av Stefan och Håkan Larsson.

Rutab/Tapper Rutab är ett agenturföretag inom elinstallationsprodukter. Tapper Sealing utvecklar nya produkter 
Sealing Engelsberg Jan 60/n/a för elinstallationsbranschen.

R-man Ledstiernan Juni 100/11,3 R-man tillverkar bockade rörsystem i stål och koppar till verkstads och tung fordonsindustri. 

Teknik
-installationer Ackra Invest Juni 230/32,3 TKI utför entreprenader för kompletta installationer avseende luftbehandling, värme och sanitet samt kyla.

Picab Ackra Invest Juni 45/1,1 Picab är ett företag som utvecklar och levererar tekniska konsulttjänster, främst till energibolag.

InkClub Hakon Invest Juli 344/41 InkClub är ett renodlat e-handelsföretag som säljer bläckpatroner och andra skrivartillbehör via internet.

Episerver NorthZone,mfl. Aug 63/17,7 Episerver utvecklar webhanteringssystem och är baserat i Stockholm. 

Exensor NordicVenture Sep 139/64,4 Exensor Technology AB utvecklar, tillhandahåller och integrerar sensorsystem vilka används inom 
militär såväl som för privat bruk. 

NCAB Credus mfl Juli n/a NCAB är en ledande aktör på mönsterkortsmarknaden där man levererar mönsterkort till en rad olika
industrier. Investerarkonsortiet köpte en majoritetsandel och management kvarstår som minoritetsägare.

* Bolag där Arctos M&A agerat rådgivare åt säljaren. Källa: Arctos M&A, MergerMarket, DI.
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