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Ni som har följt Arctos M&Arknadsrapport, som kvartalsvis genomlyser samtliga företagsförvärv och 
försäljningar inom mid-market i Sverige, vet att de senaste kvartalen har varit bland de lugnaste på många år.  
Ni har också sett det ökade intresset från industriella köpare. Industriella köpare ser långsiktiga värden, även i 
företag som tillfälligt visar sämre resultat. Arctos är för närvarande rådgivare i ett flertal förvärvstransaktioner 
åt industriella köpare. Tidigare under våren var vi också rådgivare åt Tenova i försäljningen till förpacknings-
koncernen Billerud. En typisk industriell affär med stora möjligheter till framtida synergivinster. Mer läsning 
om miljöteknikföretaget Tenova finner du längre fram.  
 
I detta nummer får du också en närmare inblick i ytterligare ett miljöföretag, San Sac som levererar lösningar 
för miljöriktig källsortering. Trots den markant nedåtgående marknaden finns ett växande intresse för 
energiteknik, nya material och bolag med fokus på miljöhänsyn, en bransch vi kommer se mer av framöver. 

Bankerna har i stort sett stängt butiken men otroligt nog, görs det fortfarande affärer. Även om många av våra 
entreprenörskunder har insett att det kanske inte är den bästa tidpunkten för en försäljning kan det ändå 
finnas ett värde i att ta in en extern investerare eller att gå samman med en industriell partner – i ett aktiebyte 
eller med möjlighet för en tilläggsköpeskilling framöver. 
Det finns också en stor upparbetad efterfrågan bland riskkapital-
fonderna för att investera i kvalitetsföretag. Genom att endast 
sälja en del av företaget till en sådan investerare behövs mindre 
bankfinansiering och säljaren får också en större del av den 
uppsidan som skapas gemensamt, vilken mer än väl kan 
kompensera för ett lägre pris idag.  
 
För många framgångsrika företagare är 2009 ett år för konsoli-
dering, förfining och förbättring av affärsmodellen inför ett mer 
förlåtande affärsklimat fram emot hösten/vintern 2009-10. 
Bankmarknaden, eller bredare sett likviditeten, är en huvudfak-
tor som har bromsat transaktionstempot. När marknaden väl 
stabiliseras kommer fler än ett prospekt dammas av, 
förhandlingar återupptas och transaktioner genomföras. 
Men är behovet nu finns bara ett ställe att vända sig till för 
professionell rådgivning inom mid-market företagsförsäljningar, 
företagsförvärv och kapitalanskaffningar 
– och Vi ser fram emot Ditt samtal. 

Thomas Karlsson
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NYTT FRÅN ARCTOS

Arctos förnyar sin hemsida 

Vi har sedan april förnyat vår hemsidas visuella 
utseende och struktur.  Vårt nya luftiga formspråk 
med flerspråksstöd har gett arctos.se ett riktigt 
lyft.  På hemsidan hittar du också våra nyhetsbrev, 
råd till företagare och andra aktualiteter.   
Den nya moderna och lättnavigerade hemsidan är 
byggd i samarbete med Nendea Creative Alliance.

Se dig omkring på www.arctos.se

Arctos startar 
fond för 
entreprenörer 
 
Den nya fonden Arctos 
Entreprenörsfond har som 
namnet antyder entreprenörer 
som främsta målgrupp. 
Fonden fokuserar på att sprida 
risker genom investeringar i 
ett flertal olika fonder.

- Vårt förvaltningskoncept bygger på att vi samarbetar med 
de bästa förvaltarna hos världens ledande fondbolag. Genom 
vårt oberoende och vårt unika samarbete med en av nordens 
ledande investeringskonsulter kan vi välja förvaltare från 
flera fondbolag så att våra kunder kan sprida sitt sparande 
över hela världen.”

Peter Birath är VD på Arctos Fonder och i full färd med att 
bygga upp Arctos nya kunderbjudande. Peter kommer senast 
från VD-posten på kapitalrådgivaren Coeli och har en lång 
erfarenhet från den finansiella sektorn i både strategiska och 
operativa befattningar.
– Målsättningen är att vi ska ge våra kunder en fondportfölj 
med de bästa förutsättningarna för att skapa en långsiktigt 
jämn och stabil avkastning. Aktiv förvaltning, låga priser, i 
kombination med marknadens främsta förvaltare gör oss till 
ett mycket bra sparalternativ, säger Peter Birath.

Fonden vänder sig till investerare som har en placeringshori-
sont på över 3 år och som eftersträvar en absolut avkastning. 
Tanken är att detta alternativ ska erbjuda mindre risk än 
aktier men bättre avkastning är obligationer och bank.

- Det ska vara enkelt att investera i Entreprenörsfonden, 
fortsätter Peter Birath. Vi vet att många entreprenörer inte 
har tid, kunskap eller möjlighet att aktivt följa sitt sparande. 
Arctos kommer att göra jobbet åt kunden. Vi gör ständigt 
analyser på både nya och befintliga fonder och marknader, 
och kommer löpande att göra de förändringar som behövs 
för att säkerställa en bra avkastning. Genom att upphandla 
fonder tillsammans med några av Sveriges största pensions-
fonder får vi väldigt fördelaktiga priser

Arctos Entreprenörsfond är dock inte bara en fond, det är 
mer än så. Arctos drivs av entreprenörer och förutom att 
erbjuda tjänster i form av finansiell rådgivning och numera 
förvaltning finns också ett starkt intresse av att jobba för 
entreprenörskap och företagsbyggande.  

- I och med uppstarten av Entreprenörsfonden, startar vi 
också ett nätverk för entreprenörer med två fokus, dels att 
hjälpa unga entreprenörer med råd och utveckling men 
också att hjälpa etablerade bolag med managementexpertis i 
olika former, förklarar Peter Birath. 

För mer information om Arctos Fonder, kontakta: 
Peter Birath, VD
08 - 782 93 17
peter.birath@arctos.se 
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Fullt ös på Ballbreaker Gärdet 
 
I november förra året öppnade Ballbreaker sin 
andra anläggning som ligger på Gärdet i 
Stockholm, en 4300 m2 stor nöjes- och konferens-
anläggning fylld med bowlingbanor, sportbarer, 
restaurang, spa samt olika typer av sportsimulato-
rer.  

Ballbreakers vd och huvudägare Anders Nilsson 
bytte it-karriären mot nöjesbranschen efter ett 
besök i en bowlinghall. Idén om ett koncept som 
innebar ett nöjescenter i kombination med 
konferenslokaler var något som växte fram 
allteftersom och som visade sig vara mycket 
framgångsrikt.

De första Ballbreakeranläggningen, på Kungs-
holmen, öppnade med sju anställda 2005 och har 
successivt vuxit och tar nu emot ca 150 000 gäster 
per år. Med hjälp av investerarbolaget ShortCap 
öppnades den andra anläggningen på Gärdet i 
Stockholm.

ShortCaps investerarfokus är riktat mot 
Midcap-marknaden och mot ägarledda företag.
Affärsmodellen bygger på att genom intensivt 
arbete med ägarna/entreprenören, under tre år, 
utveckla och tydliggöra företagets potential och 
därmed skapa bästa möjliga aktieägarvärde under 
denna period.  

- Vi ser stor potential i Ballbreakers affärsidé i alla 
konjunkturlägen, säger Eric Severin VD på 
ShortCap, och fortsätter, efterfrågan på mer  
effektiva mötesplatser där såväl underhållning och 
kvalitativ mat serveras i kombination med 
konferensutrymmen ligger perfekt i tiden.

Med hög kostnadseffektivitet på konferens i en 
inspirerande miljö är Ballbreakers koncept starkt, 
inte minst i lågkonjunktur.

Satsningen med ShortCap är ett led i en nordisk 
expansion, och planerna är satsa cirka 150 MSEK 
på anläggningar i Köpenhamn, Oslo och 
Helsingfors under de kommande tre åren. På 
längre sikt är avsikten att öppna anläggningar i 
Baltikum samt i Berlin, London och Amsterdam.   

ShortCap är ett investerarbolag vars 
affärsidé är att som minoritetsägare bistå 
med managementexpertis och kapital för 
snabbare tillväxt i privata och familje-
drivna bolag.

ShortCap är delägare i bolag under två till 
tre år varefter bolaget i sin helhet 
kommer att säljas och deltar under 
investerarperioden aktivt för att skapa 
största möjliga värdetillväxt i företaget 

VD: Eric Severin
08 - 782 93 29
eric.severin@shortcap.se  
www.shortcap.se

FAKTA SHORTCAP



Det våras för miljön
Företag med fokus på miljö är fler än någonsin i Sverige. 
Begrepp som Corporate Social Responsibility, hållbarhet och 
miljöansvar är redan en självklarhet i många företag och 
äntligen har miljöföretagarna fått kliva fram. 
Entreprenörer som tillverkar eller säljer produkter som 
förenklar ditt miljöansvar och innovatörer som genom avancerad 
teknik verkar för hållbarhet med miljöhänsyn i fokus blir allt 
fler. De är här för att stanna. 

Framtidens företagsledare måste kunna hantera miljö- och 
energifrågor eftersom det utan fokus på miljöansvar kommer bli 
allt svårare för företag att överleva. Finanskrisen har dessutom 
satt fingret på att vi inte bara kan sikta på att rädda vår 
nuvarande industri, vi måste fortsätta att utveckla 
framtidens produkter. 
Möt företagarna Roger Ferm och Magnus Jaeger, 
två entreprenörer med fokus på miljöhänsyn.
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Försäljningen början till ny era för San Sac 
Försäljningen av en majoritetspost i San Sac inleder en ny era för företag och ägare. Affären kan stå som en modell för att 
man som entreprenör både kan få äta kakan och i viss mån ha den kvar. Genom affären skapar ägarna trygghet för sig själva 
samtidigt som de får tillfälle utveckla sitt entreprenörskap innan de drar sig tillbaka. 

1990 började Roger Ferm som teknisk chef hos San 
Sac i Linköping. Fyra år senare verkade företagets saga 
vara all. Ägarna, bland bl a Korsnäs och Stora, ville 
lägga ner bolaget eftersom efterfrågan på papperssäck-
ar, som var huvudprodukten, hade sjunkit dramatiskt.

 – Jag ville hålla ihop gänget och fortsätta utveckla 
företaget, berättar nuvarande vd Roger Ferm. Vi i 
ledningen köpte loss företaget och satsade framåt.

 Det som därefter hänt är en berättelse om att ta tillfäl-
lena i flykten, lyssna på kunderna, bli vid sin läst och se 
leverantörerna som främst samarbetspartners.

 Under åren som gått har San Sac gynnats av 
ständigt ökade krav på miljöriktig källsortering och 
avfallshantering. San Sac har försett marknaden 
med en aldrig sinande ström av produkter och system 
som gjort företaget marknadsledande inom sitt 
område. Typiska kunder är kommuner, renhållnings-
entreprenörer, bostadsföretag och sjukhus. Den årliga 
försäljningen har gått från 48 MSEK 1995 till dagens 
133 MSEK under ständigt stigande lönsamhet. 
 
Tät kundkontakt 
En kritisk framgångsfaktor har varit att översätta 
marknadens behov till säljbara produkter. I San Sac 
har ett produktråd med nyckelmedarbetare bollat idéer 
man fångat upp hos kunder och medarbetare. Tillsam-
mans med underleverantörerna har man sedan skapat 
nya produkter och vidareutvecklat gamla. Underleve-
rantörer och lego-tillverkare ser Roger Ferm mer som 
samarbetspartners än något annat.

 – Vi har haft en lång och förtroendefult samverkan 
som känts som en win-win situation för oss alla, säger 
han. Vi säkerställer deras volymer och är tillräckligt 
stora för att vara intressanta som kunder. I vissa fall har 
vi samverkat i decennier och då behöver vi inte shoppa 
runt för att pressa ut sista kronan  

Strategiska vägval 
Under resans gång har man då och då ställts inför 
strategiska vägval. Ett sådant var att avstå från egen 
produktion.
 – Vi har valt bort det alternativet eftersom vi då skulle 
sitta fast i en viss produktionsteknik, säger Roger. Då 
skulle vi inte kunna följa med i marknadens förändring 
och kundernas behov och kanske tvingas sälja 
omoderna produkter.
 Ett annat lyckosamt beslut var köpet 2001 av fastighe-
ten där man hyrde lokaler. Vid samma tid valde många 
företag att sälja och återhyra sina fastigheter för att 

använda sitt kapital bättre.

– Revisorn dunkade oss inte i ryggen, men det var ett 
lyckokast, säger Roger Ferm. Allt eftersom vi 
expanderat har vi kunnat utöka vår andel av ytorna i 
fastigheten, plus att fastighetsmarknadens utveckling 
gått vår väg.

Kunna lite om mycket  
Roger Ferm betonar ofta det jordnära i verksamheten, 
vikten av en öppen atmosfär och att dagligen bolla 
idéer i korridorer och runt fikabordet. Det roligaste har 
varit att tillsammans med kunderna hitta nya lösningar 
som möter marknadens behov.

Roger framhåller 
gärna ”sunt 
förnuft” som led-
motiv, men räcker 
det verkligen för att 
driva ett företag?

– Man ska nog vara lite av en generalist – kunna lite 
om mycket, säger Roger. Jag har både teknisk och 
ekonomisk utbildning, vilket gett mig hygglig hum om 
vad folk talar om, oavsett det är revisorn eller en kille 
på ett bygge.

– Att leda ett företag innebär inte att kunna alla svar, 
utan att ha kunskaper att söka reda på dem. 
Kanske är det en fördel att bara kunna lite av varje, 
utan att vara expert, eftersom man då kan fastna i 
detaljer inom sin egen specialitet. 
 
Tre hattar 
San Sac har en slimmad organisation med vd Roger 
Ferm, ekonomichefen och tre seniorsäljare som delä-
gare. Det har gett korta beslutsvägar, marknadskänsla, 
engagemang och ständigt stigande försäljning och lön-
samhet. Den typen av företag är inte de första att kalla 
in konsulter, men för cirka tre år sedan var det dags. 

– Vi behövde jobba i mer strukturerade banor i styrel-
sen, säger Roger Ferm. Var och en av oss hade tre hattar 
på sig; som ägare, styrelsemedlem och medarbetare.

Det blev alltför vanligt att styrelsemötena efter tjugo 
minuter handlade om det operativa, medan strategiska 
frågor sköts åt sidan. Lösningen blev att ta hjälp av 
Styra AB som verkar för ett bättre styrelsearbete. Deras 
konsult hjälpte delägarna att skilja på sina ”hattar” och 
anlägga ett mer långsiktigt tänkande. Alla fick ange 
sin ”ägarvilja” som mynnade ut i en överenskommelse 
att inom några år sälja företaget för att gradvis kunna 
trappa ner inför pensioneringen och säkra företagets 
succession. 

Försäljning OCH expansion 
San Sacs situation och ägarnas beslut kan många 
företagare känna igen. Man har byggt upp stort värde 
i bolaget som man gärna vill realisera. Samtidigt är det 
inget enkelt beslut att sälja sitt företag eftersom man 
fortfarande ser många intressanta expansionsmöjlig-
heter. De kan handla om nya investeringar, förvärv 
av bolag eller expansion utomlands. Då inställer sig 
dilemmat att man samtidigt kan riskera det värde man 
byggt upp.

Lösningen blev i San Sacs fall att ägarna valde både 
och: Man realiserade en del av bolagets värde genom 
att sälja 70 procent till riskkapitalbolaget Priveq, 
samtidigt som man tillsammans med dem fortsätter 
utveckla företaget.  

– En viktig aspekt i valet av köpare var det framtida 
samarbetet, säger Roger Ferm. Vi ville behålla hand-
lingsfriheten och ha möjlighet att vidareutveckla bolag 
och personal. Värdet av det här bolaget är i mycket 
medarbetarna.  

Att leda ett företag innebär inte att 
kunna alla svar, utan att ha kunskaper 
att söka reda på dem

FAKTA SAN SAC AB

Startår:  1962 
Verksamhet:  Utveckling och försäljning av 
produkter för rationell sortering, förvaring och 
hantering av avfall. 
Omsättning:  133 MSEK 

Ledning:  Lars-Åke Rydh, styrelseordförande 
och Roger Ferm, vd. 

Ort:  Linköping. 

Nuvarande ägare:  Priveq, 70 procent. Fem i 
företagsledningen, 30 procent. 

Kunder:  Kommuner, landsting, företag och 
renhållnings-
entreprenörer. 

Hemsida:  www.sansac.se 

Det våras för miljön
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PREMISSER OCH SYNERGIER
 
I förhandlingarna om att sälja San Sac startade 
parterna processen med vissa förutsättningar som 
till exempel:
 
Säljarnas premiss
Bra framtida samarbete med köpare.
Bibehållen handlingsfrihet.
Fortsatt vidareutveckling av företag och personal.
Fortsatt bas i Linköping.
Acceptabel köpeskilling.

Köparnas premiss
Företag med lönsam tillväxt.
Omsättning över 100 miljoner kronor.
Stark och målmedveten företagsledning.
Stark marknadsposition.
Potential för börsnotering eller industriell försälj-
ning inom fyra till sju år. 

Synergin
Ny delägare Priveq 70 procent.
Nya idéer och infallsvinklar.
Säkrad succession för anställda och kunder.
Fortsatt expansion i Sverige.
På sikt etablering i Norge, Danmark och Finland.
Möjlighet till förvärv av bolag. 

STRUKTURERAD PROCESS

För att sälja sitt företag valde San Sacs ägare en 
strukturerad process där bland andra följande steg 
ingick: 

- Inbjudan till rådgivare inom förvärv och 
överlåtelse att presentera sin kompetens och 
erfarenhet.

- Val av samarbetspartner (som blev Arctos)

- Arctos leder framtagning av ett grundläggande 
dokument av San Sac i form av ett IM (Information 
Memorandum).

- Arctos kordinerar framtagande av legal och 
finansiell information.

- Ett antal företag får ta del av IM, ställa frågor och 
lämna anbud.

- Tre företag väljs ut för att få ytterligare informa-
tion och göra ytterligare kartläggning av San Sac, 
så kallad Due Diligence.

- De tre företagen får lämna slutbud.

- San Sacs ägare accepterar Priveqs bud.

Nordisk expansion 
San Sac siktar närmast på att utveckla sin pene-
tration av den svenska marknaden med nya kunder 
och produkter, samt på sikt etablera sig i Norge, 
Danmark och Finland.

 – Vår styrka har varit att förstå marknad och kunder, 
säger Roger Ferm. Vi har insett vilka behov nya lagar 
och bestämmelser skapat och tillmötesgått dem med 
kreativa lösningar. Den kunskapen kan vi ta med oss 
till andra nordiska marknader. 

Priveq som partner tillför nya idéer och kan fungera 
som bollplank och katalysator. Det finns nu också 
möjlighet till expansion genom att förvärva andra 
företag. 
– Det här lovar att bli en spännande resa, säger Roger 
Ferm. Med en ny och aktiv delägare står vi inte lika 
ensamma, utan har ett gäng vi kan bolla idéer med om 
företagande, finansiering och affärsutveckling.



Svensk miljöteknik med framtidslöfte 
När Magnus Jaeger 2003 sökte kapital för att tillverka biologiskt nedbrytbara plastpåsar skakade bankfolk och andra på 
huvudet. Nu dunkar de honom i ryggen – tack vare det ökade miljömedvetandet är tiden inne för hans idéer. Företaget som 
Magnus grundade, Tenova Bioplastics, leder utvecklingen inom bioplaster. Marknadspotentialen är enorm, driven av ökad 
medvetenhet hos konsumenter och miljökrav för att minska växthuseffekten. För att ge Tenova ännu större möjligheter såldes 
bolaget nyligen till förpackningskoncernen Billerud.

Magnus har alltså fått uppleva att starta med en idé – 
som ingen riktigt trodde på – till att bli uppköpt av en 
storkoncern, som ser möjligheter på en världsmarknad.

– Jag är uppvuxen i en plastfabrik, säger Magnus 
Jaeger. Där sommarjobbade jag och sprang omkring 
redan som pojke.

Som vuxen fortsatte intresset. Efter åtta år som teknisk 
chef i en plastfabrik startade Magnus, tillsammans 
med sin far Tenova. Eftersom få trodde på idén fick de 
ordna privat finansiering via lokala affärsänglar, utan 
hjälp av banken. Magnus byggde om konventionella 
plastmaskiner för att hålla investeringskostnaderna 
nere och behålla kunskapen inom huset. Magnus har 
nämligen stor färdighet i att blanda ihop biopolyestrar, 
talk, kalcium, krita, järnoxid och andra mystiska ingre-
dienser i hemliga proportioner för att få material med 
önskade egenskaper. Av det tillverkar Tenova bärkassar, 
kompostpåsar och folier som används i exempelvis 
dambindor, blöjor och för att laminera papper. Största 
kund idag är ICA, men 80 procent exporteras.

 Lyckokast
Ett lyckokast från början var att samarbeta med tyska 
kemijätten BASF, som stått till tjänst med kunska-
per och vissa plastråvaror. Ännu så länge är detta en 
minimal del av denna jättekoncerns verksamhet, men 
de har stora förväntningar på framtiden med tanke på 
miljöfrågan och bioplasternas framtidspotential. Till-
växten uppskattar Magnus till 10-20 procent per år.
Idag är konventionell plast betydligt billigare än bio-
plast, men det är ett övergående problem. Vanlig plast 
görs av olja, som kommer att bli dyrare medan råvaran 
till bioplaster bland annat kan vara avfallsprodukter 
till låg kostnad. Dessutom kommer stora produktions-
volymer pressa priset för bioplast. Till det kommer ny 
lagstiftning och beskattning, redan till viss del införd i 
Sydeuropa, som gynnar bioplast.

Sålt till Billerud
I våras tog Magnus Jaeger och hans far, som också varit 
delägare, det avgörande beslutet att sälja företaget till 
Billerud. Tenova hade då 16 medarbetade med en 
förväntad omsättning på 140 MSEK. Magnus kvarstår 
som VD och ska fortsätta jobba med produkt- och 
affärsutveckling. Det pågår ett intensivt utvecklingsar-
bete av en ny generation bioplaster.

– Försäljningen till Billerud är en naturlig fortsättning 
av vårt samarbete där vi kombinerat papper och bio-

plast, säger Magnus Jaeger. 
Billerud kan driva utvecklingen hårdare 
framåt tack vare sina resurser. Att ett svenskt 
pappersföretag inser samma sak som vi gör 
det ännu mer intressant. Här finns enorm 
potential där Sverige har alla chanser i värl-

den att ligga i framkant.

Ny laguppställning med miljökompetens och 
stora resurser
Hur känns det då för Magnus att inte längre få 
bestämma allt, utan bli en division i en stor koncern?

– Jag tycker det är toppen att slippa ta alla beslut, svarar 
han spontant. Det behövs många kloka huvuden och 
Billerud har en massa duktiga människor med genuint 
miljöintresse, hög utbildning och starkt fokus.

Som syn för sägen ställer Billeruds koncernchef Per 
Lindberg upp som Tenovas styrelseordförande, där han 
gör sällskap med två andra personer ur företags-
ledningen. Satsningen på biologiskt nedbrytbara plas-
ter är inget Billerud tänker göra med vänsterhanden.
– Jag är bara glad över den nya laguppställningen, säger 
Magnus. Det gör jobbet mycket lättare.

Konkurrenter välkomna
 Billerud är specialiserat på pappersförpackningar 
baserade på förnybara material. 
Just kombinationen papper och bioplast ger 
Billerud möjlighet att erbjuda helt nya miljövänliga 
lösningar.

– Vi kommer att satsa otroligt mycket på produkt-
utveckling, säger Magnus Jaeger. Ett exempel är en ny 
generation bioplaster som kan brytas ner i havet eller 
nergrävda, utan tillförsel av syre. Det är en stor mark-
nad som öppnar sig och rimligen kommer att locka 
många konkurrenter.

– Jag blir jätteglad om fler företag ger sig in i det här, 
säger Magnus. Först då tar utvecklingen fart. Då blir vi 
fler som sprider budskapet och marknaden är så enorm 
att den räcker gott för fler.

Från idé som ingen tror på 
till världsmarknaden!
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FAKTA CLEANTECH 
 
Efterfrågan på investeringsmöjligheter inom miljöteknik är nu i Sverige större än någonsin. Miljöteknik eller 
Cleantech som branschen kallar sig är brett område som bland annat innefattar förnybar energi, energiöverfö-
ring, energieffektvitet, biobränsle, återvinning, sophantering samt vatten, jord och luftrening.

Enligt en rapport från SVCA, Svenska riskkapitalföreningen, nådde det investerade beloppet inom Cleantech 
under det tredje kvartalet föregående år sin högsta nivå sedan Cleantech-inves teringar började separeras som 
en särskild inves teringskategori 2006. Investeringarna uppgick till 284 Mkr fördelat på 16 investeringar. 

Cleantech som investeringsområde har hittills inte påverkats märkbart av den finansiella krisen och 70 % av 
riskkapitalbolagen anser att finanskrisen inte påverkat deras vilja att investera i Cleantech. Idag har vi således 
en marknad som växer väldigt snabbt för miljöanpassade produkter, tidigare har många miljöföretagare haft 
svårt att kommersialisera sina produkter men nu har investerarna äntligen börjat hitta in i cleantech-
marknaden.



Lågkonjunktur kan vara goda tider för att bygga värde i ett företag.  
Den 30 mars presenterade fyra personer sina erfarenheter av den saken vid ett välbesökt 
seminarium arrangerat av Arctos.  Gemensam nämnare för deras erfarenheter var behovet av 
att koppla en stark framtidstro till en vardagsnära strategi – och tycka jobbet är kul.

TRE ERFARENHETER AV ATT BYGGA VÄRDE I LÅGKONJUNKTUR

1975 satte de två kompanjonerna upp målet att bli 
störst i Norden. Man införde ett vinstdelningsprogram 
för att göra alla medarbetare engagerade. 1983 fick de 
bli delägare och 1985 var det dags för börsen.

– Börsintroduktionen var ett sätt att bli kända bland 
viktiga beslutsfattare, berättar Thord. Ekonomiche-
ferna, som börjat ta över datachefernas roll, kände inte 
till oss. Något nytt kapital behövde vi inte.

Börsvärlden var ny och knepig.
– Det är farligt om ledningen börjar fokusera på 
kvartalsekonomin och vad som skrivs i tidningarna, 
säger Thord. Vi blev värderade för saker som inte var 
industriellt viktiga. Man utsätts för Excel-fantaster 
som kan räkna ut allt exakt fel med två decimaler, utan 
att ha en aning om vad som är ungefärligt rätt. Det ger 
fel fokus. 

Köpte 100 företag 
1987 började WM-data en förvärvsrunda som innebar 
att man under 20 år köpte ett hundratal företag.
 
– De bästa köpen gör man av bolag i rätt sektor med 
fel ledning och fel ägare under en lågkonjunktur, 
sammanfattar Thord. Dyrast att köpa är företag där 
säljaren tar hjälp av en rådgivare.
När lågkonjunkturen slog till 1992 hade WM-data 
styrkan kvar och kunde agera i otakt med alla andra. 
Tack vare en välfylld kassa gjorde man 
”en fantastiskt massa bra affärer”.
 I mitten av 90-talet kom Investor in 
som delägare. 2008 bedömde vi att 
WM-data var för stort för 
Norden och för litet internationellt. Företaget såldes 
till Logica för 12 miljarder. 

Gick i Internetfällan 
Är det något Thord Wilkne idag ville ha annorlunda 
gjort?
 
– Jag ångrar affärer vi inte gjorde, fast det är lätt att säga 
med facit i hand. Ett annat misstag var etableringen 
utanför Norden. I mitten av 80-talet hade WM-data 
25 medarbetare i vardera England och Holland.

– Det gick inte bra. Vi kunde inte styra och 
utveckla verksamheterna och de var för små för att 

klara sig själva. Genom den erfarenheten var jag 
skeptisk till hur de svenska internetbolagen kring 
millennieskiftet försökt erövra hela Europa på några år.

 I slutet av 90-talet var jag också övertygad om att 
WM-data inte kunde tjäna pengar på nätet i det 
nära perspektivet. Trots att jag visste det var för tidigt 
klarade jag inte att hålla emot när alla talade om nätets 
fantastiska möjligheter. Vi skapade e-bolag och 
hoppade på felaktiga uppdrag och affärer. Sen kom IT-
kraschen och först därefter har det gått att tjäna pengar 
på Internet. 

Börsfall 93 procent 
WM-datas börsutveckling är ett exempel på IT-
bubblans hejdlösa framfart. År 2000 var WM-datas 
börsvärde 40 miljarder, upp från 150 MSEK 1985. 

När bubblan brustit 2002 var värdet 2,7 miljarder, 
minus 93 procent från toppen, för att 2008 säljas för 
12 miljarder. WM-data har klarat alla kriser medan 
många andra stora IT-företag fått ge upp. Varför det?

 – Vi var inte bättre på konsulting, men vi höll oss 
till kärnverksamheten. Andra bolag hade kanske mer 
dynamiska styrelser och ledningar, jämfört med oss, 
med fiffiga idéer om finans- och fastighetsaffärer, men 
det gick inte bra.  Det farligaste för en entreprenör är 
att tro att du är duktig inom allt bara för att du är det 
inom din bransch.  

Långsiktighet 
Thord Wilknes bästa råd är att syssla med det man kan 
och tycker är kul. Man ska se företagandet långsiktigt 
eftersom det kan ta 10 år att förstå hur en bransch 
fungerar.

 Att ta in främmande kapital kan vara nödvändigt, 
men är den svåraste delen. Så fort man är mer än två 
ägare startar en mental exit som kan vara jobbig.
 Thord ville inte blanda in sina barn i företagandet. 
Han har träffat alldeles för många i den andra genera-
tionen som jobbat i pappas firma, men blivit tilltufsade 
av den starke entreprenören som kastat en skugga över 
sina barn och berövat dem en ärlig värdering av sina 
prestationer.
      – Låt barnen gå den väg som passar dem bäst! 

Thord Wilkne är mannen bakom W:et i WM-data. Som 19-åring började han på Posten som inköpare. Tillsammans med 
kompisen Hans Mellström, som börjat på bank, insåg han att ”data” nog var framtiden. De utbildade sig till programmerare 
och startade 1969 firman med det djärva namnet WM-data. I ett land där många bara blir ”världsmästare” i Stockholm, blev 
WM-data verkligen bäst – först i Sverige och sedan i Norden – i ”datakonsulting”. När han 2008 sålde sin sista ägardel var 
WM-data värt 12 miljarder.

Del I: Thord Wilkne ledde WM-data från noll i värde till 12 miljarder på 39 år

Bevara styrkan för att kunna agera 
i otakt med alla andra!

Köp bolag i rätt sektor men fel ledning och fel ägare under 
lågkonjunkturen, säger Thord Wilkne.
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THORD WILKNE OM ATT 
SKAPA VÄRDE 

- Ha kul och gör det du är bra på.

- Bli vid vad din läst.

- Se företagandet långsiktigt.

- Agera i otakt med alla andra.

- Inse att du inte är duktig på allt.

- Ha lite tur; var på rätt plats vid rätt tid.  
 

- Bevara styrkan för att kunna agera i otakt 
  med alla andra!



Alla företagare kan ha nytta av att ta en företagsköpares 
perspektiv, säger Thomas Karlsson. Det gäller att förstå 
de olika intressenternas motiv och lyfta fram de 
sidorna av verksamheten som är intressanta för dem. 
Att värdera företag är lika mycket vetenskap som konst 
och i slutändan en process med mycket känslor och 
nerver. Genom att arbeta strukturerat med värde-
skapande kommer riskfaktorerna minimeras och 
diskussionen kan istället handla om framtid och 
möjligheter.

 Även om många faktorer spelar in säger Thomas att 
han identifierat de fem viktigaste faktorerna för att 
överträffa prisförväntningarna vid en bolagsförsäljning, 
faktorer som också tar tid att arbeta med och förfina. 

Faktor 1: Ledningsgruppen
Ett företag med en ledningsgrupp sänder en signal om 
minskad risk för köparen. Företaget är inte en ”One 
Man Show”, utan centrala funktioner är utspridda på 
flera medarbetare. Om ägaren slutar faller inte hela 
företaget på grund av det.

 För köparen är det en trygghet att flera personer, för-
utom ägaren, kan ge information om bolaget. 
Det skapar förtroende och ger en större tyngd i 
presentationen av företaget. När förhandlingarna 
går in i slutskedet, och varje sten vänds under den så 
kallade Due Diligencefasen, kan flera personer dela 
ansvaret och ge bättre svar.

Vid en företagsaffär som Thomas deltog i fungerade en 
av de två huvudägarna som vd, ekonomichef, försälj-
ningschef, personalchef med mera. Företaget vilade 
i princip på en mans axlar, trots att det omsatte cirka 
500 MSEK. På grund av det var köparen tvungen att 
räkna med stora framtida kostnader för  att skapa en 
professionellt arbetande ledningsgrupp genom rekry-
tering och inskolning. Med en värderingsmultipel på 
runt 6x rörelseresultatet innebar det en prissänkning 
på nästan 20 miljoner.

– Finns det en ledningsgrupp finns en vana att skapa 
affärsplaner, rapportering och prognoser, säger Tho-
mas. Eftersom köpare alltid efterlyser framtidsbedöm-
ningar underlättar det försäljningsprocessen. 

Faktor 2: Marknads- och affärsplan 
Ett företag säljs alltså i hög grad på sina framtidsutsik-
ter. Finns det då kontinuitet i form av marknadsplaner, 
istället för fingertoppskänsla, ger det köparen trygghet.

 En marknadsplan signalerar att företaget har studerat 
sin marknads storlek, kundernas köpmotiv och pro-
dukternas konkurrenskraft. För många företagsledare 
är de sakerna självklara, tills man tvingas beskriva dem 
på papper och får nya insikter. Det är också mycket 
värdefullt att inom företaget ha en samsyn om de här 
sakerna.

 Den som säljer ett företag brukar tillfrågas hur
 omsättningen kan dubbleras på tre år. Om det finns en 
marknadsplan kan man ge ett trovärdigt svar. Köparna 
betalar för framtiden, mindre för vad som redan uträt-
tats. 

Faktor 3: Kund- och leverantörsavtal 
– De enklaste ramavtal är värda sin vikt i guld under 
försäljningsprocessen, säger Thomas Karlsson. Det 
sänder en positiv signal att man tar sina produkter och 
kundrelationer på allvar. Ett avtal är ett kompanjon-
skap och svårare att bryta än en personlig relation.
 Avtalen bör vara utformade av jurister så att de 
täcker in samarbetets alla aspekter. De kan också 
användas som en konkurrensfördel. Ett företag som 
Thomas samarbetade med betonade särskilt sin 
leveranssäkerhet, men i avtalen lovade man bara en 
procents rabatt vid två veckors försening.
   
 – Det räcker inte. Lyft fram säljargumenten i avtalen 
och utmana konkurrenterna, säger Thomas. Se avtal 
som en affärskritisk del av verksamheten.

 I det här fallet skulle företaget, efter en bedömning av 
risker och möjligheter, kunna skriva in i avtalet att man 
gav en procents rabatt för varje dags försening.  

Faktor 4: Varumärken och patent 
Säljare kan ibland ha attityden att ”kvalitet säljer” eller 
”kunderna litar på oss”. Även om det är sant räcker 
det inte. De företag som lyckas på lång sikt har nästan 
undantagslöst etablerat varumärken, som kopplat ihop 
begreppen ”kvalitet” och ”pålitlighet”.

När företag köps händer det att fabriker och andra 
fysiska tillgångar får en mycket blygsam värdering 
medan varumärket, det må heta Gevalia, After Eight 
eller Jaguar, värderas till miljarder trots att man inte 
kan "ta på" det.

Även relativt små företag kan bygga varumärken och 

tack vare det få en mycket högre värdering vid en för-
säljning. Ett exempel är Bakemark som säljer halvfabri-
kat av bröd och bullar, så kallade bake off produkter.

 – Våra konkurrenter är som resebyråer för bullar, sa 
deras vd i samband med försäljningen. Själva har vi 
byggt varumärket ”Bonjour”.

Tack vare det varumärket lockade man nya köpare som 
såg Bakemark som ett varumärkesbolag, vilket gav 
en helt annan prislapp än om man sett dem som en 
leverantör av relativt enkla produkter. 

Faktor 5: Finansiella analyser av controller 
Vid företagsöverlåtelser hamnar ett stort ansvar på 
CFO, controllern eller vad än den ekonomiansvarige 
kallas. Den personen står för det mesta slitet under den 
sista fasen i säljprocessen då potentiella köpare 
gräver som djupast.

– Underinvestera inte i den funktionen, säger Thomas 
Karlsson. Satsa istället resurser för att få veta vilka 
produkter och kunder bolaget tjänar pengar på och var 
marginalerna finns.

Inget skapar mer trygghet i förvärvsprocessen än att 
ha bra koll på siffrorna. Företagsaffärer handlar till 90 
procent om bolagets framtid. De sista 10 procenten 
handlar om de senaste månadernas utveckling, nästa 
års budget och liknande.

– Företagsköpare är emotionella varelser, säger Tho-
mas. Inget känns mer smärtsamt för dem än att köpa 
för dyrt eller fel. I slutfasen blir köpare extremt trygg-
hetssökande och det bolag som har koll på siffrorna får 
betalt för det.  

Sammanfattningsvis handlar en företagsförsäljning om 
att på ett trovärdigt sätt visa upp goda framtidsutsikter 
och inge trygghet, som beskrivits ovan. Att det säljande 
företaget alltid får mer betalt om de anlitar en god 
rådgivare – som en seminariedeltagare påpekade – är 
en annan historia.  

Del II: Överträffa prisförväntningarna vid en bolagsförsäljning
- Thomas Karlsson berättar hur
Att sälja ett bolag är ”sanningens ögonblick” då företagare får svart på vitt på vilka värden de skapat. Thomas Karlsson, 
som är VD på Arctos, har under de senaste 10 åren medverkat i ett 50-tal företagsförvärv och försäljningar. Baserat på de 
erfarenheterna har han kartlagt de fem viktigaste faktorerna som maximerar ett företags värde. De erfarenheterna går att 
tillämpa på alla företag  vare sig de ska säljas eller inte. 

En företagsaffär är en process med 
nerver och känslor.

KONSTEN ATT FÅ BRA BETALT
FÖR SITT FÖRETAG 
 
- Ledningsgrupp minskar köparens risk.
 
- Marknadsplan gör prognoser trovärdiga. 

- Kund- och leverantörsavtal garanterar kontinuitet.

- Varumärken och patent ger högre värdering.

- Finansiell kontroll och analys tyder på 
  professionalism.
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– Styrelsens uppgift är att realisera ägarnas vilja, säger 
Gunnar Alexandersson. 
Medlet heter ägardirektiv där man bland annat anger 
ägarnas visioner, värderingar och mål.
Som exempel nämner Gunnar ett medelstort företag 
med två ägare. Den enes mål är värdetillväxt och en 
exit inom tre år. Den andre önskar sig en trevlig arbets-
plats där han får jobba med det han brinner för resten 
av yrkeslivet.
De här skilda målen kan snarare vara en möjlighet än 
ett problem om de två delägarna klargör dem för var-
andra och samarbetar för att förverkliga dem. Om inte 
kan delägarna sända olika signaler till medarbetarna 
och styrelsen vet inte vad som gäller. 

Intentioner och ambitioner 
– Än så länge är ägardirektiv inte så 
vanliga, säger
Gunnar Alexandersson. Mest därför att man inte kän-
ner till deras nytta och betydelse.
Ägarna får en mer jämställd roll, man eliminerar 
behovet av direktstyrning från enstaka ägare och styrel-
sen vet målen samt vilka krav som ställs och får ramar 
för sitt arbete.

Att formulera ägardirektiv startar med att varje delä-
gare anger vad den vill med företaget.
Det gemensamma ägardirektivet, som processen 
resulterar i, kan ange intentioner om företagets 
verksamhet och vilket tidsperspektiv man har i 
ägandet. Den andra delen kan fokusera på ambitioner 
i form av mål för lönsamhet och tillväxt och den tredje 
kan fokusera på restriktioner vad gäller risktagande och 
finansiering. 

Styrelsen som resurs 
Ägardirektiv hjälper ägarna att få mer resultat av 
styrelsen. Det ger styrelsen konkreta mål att arbeta mot 
och den kan rekryteras, utbildas och utvärderas på ett 
meningsfullt sätt.
Ägardirektiv kan revideras kanske vartannat år och 
omprövas oftare, till exempel om någon vill köpa 
företaget. Det är även underlag för beslut om styrelsens 
sammansättning.

– Skilj mellan en bra person och rätt person när du 
väljer styrelsemedlemmar, säger Gunnar Alexanders-
son.  En bra person kan vara mycket kompetent och 

erfaren generellt. Rätt person har erfarenheter av 
bolagets specifika utmaningar och har tid och 
entusiasm för uppgiften. 

Styrelseordförande nyckeln 
– Styrelsens sammansättning ska spegla företagets 
målbild på tre till fem års sikt, säger Gunnar 
Alexandersson. 

Styrelsen bör ha en blandad kompetens så att varje 
medlem tillför något unikt.
Ordförande är viktigast och ska vara en person med 
gedigen erfarenhet, som kan utveckla styrelsens arbete 
till en högre nivå än tidigare. Ordförandeskap ska inte 
vara för evigt. Det finns ägare som haft en medveten 
strategi att byta ordförande efter några år. 

Ett skäl har varit att 
ordföranden inte har något mer att tillföra eller så 
står företaget inför nya utmaningar – en internationa-
lisering eller exit – då en ny person med de erfarenhe-
terna är lämpligare.
– För att hantera växling av styrelsemedlemmar bör 
ägarna från början göra klart att uppdraget är 
begränsat i tid och beroende av företagets strategi, 
säger Gunnar Alexandersson. Det accepterar alla.

Även om det är lättare att formulera ägardirektiv än 
att leva upp till dem förringar det inte dess värde, 
tvärtom. Genom den här processen kommer ägarna 
och styrelsen att fokusera på de strategiska frågor som 
skapar värde. 

Del III: Gunnar Alexandersson berättar hur du får ut det bästa av styrelsen 
med tydliga ägardirektiv
Som ägare av ett företag måste man veta vad man vill och klart ange det för styrelsen, menar Gunnar Alexandersson konsult 
vid Styra AB. En tydligt formulerad ägarvilja ger ett förädlat styrelsearbete, som är avgörande för bolagets värdebyggande.  
Gunnar Alexandersson är delägare och konsult i Styra AB vars affärsidé är att hjälpa företagsägare att uttrycka och realisera 
sin ägarvilja, genom aktiv ägarstyrning och professionellt styrelsearbete

BYGG FÖRETAGSVÄRDE 
MED STYRELSEN:  
 
1. Utforma ägardirektiv som tydliggör vad ägarna 
förväntar av styrelsen.

2. Sätt samman en allsidig styrelse med 
kompletterande erfarenheter och kompetenser.

3. Driv styrelseprocessen professionellt med
fokus på ägarnas mål.

4. Utvärdera styrelsen, komplettera och ersätt
kontinuerligt med nya ledamöter.

5. Var flexibel och beredd att ompröva allt om
utvecklingen så kräver.
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Styrelsens uppgift är att realisera 
ägarnas vilja!



Mitt företag omsätter runt 200 miljoner, är det 
tillräckligt stort för att locka internationella 
köpare?
Storlek är inte allt. För kanske 10 år sedan var det 
inte lika lätt. Då sökte internationella industriella 
köpare i huvudsak en större plattform, med befintliga 
storbolagsstrukturer och processer. I dag är världen 
mycket mer integrerad och Arctos erfarenhet är att vi 
har utländska intressenter i princip alla företagsförsälj-
ningar. Det vore idag tjänstefel att idag inte se bortom 
nationsgränserna för att hitta rätt köpare.  

Men hur hittar jag då rätt industriell köpare 
från Europa, USA eller Asien?
Nyckel till en riktig kvalitetslista över relevanta 
industriella köpare är internationell analyskapacitet. 
Antingen satsar du själv tid och pengar på att proaktivt 
leta passande företag eller så hittar du en rådgivare med 
rätt kompetens. Arctos är den exklusive partnern i 
Sverige för Global M&A, världens ledande 
internationella partnerskap av M&A rådgivare, och 
vi har därigenom över 500 kollegor i ett 40-tal länder 
som hjälper oss med just detta. En typisk köparlista 
innehåller information på 50-100 potentiella köpare, 
varav två tredjedelar brukar vara internationella. 
Denna silar vi sedan ner till en ’short-list’ på ett 10-tal 
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Har du fler funderingar? 
Kontakta då:
 
Bertil Karlsson
08 -782 93 07
bertil.karlsson@arctos.se

Så får du rätt köpare och rätt pris
I en tid där riskkapitalbolagen och bankerna slickar såren efter några år av aggressiv 
belåning och spektakulära företagsköp, har blickarna återigen vänts mot industriella 
lösningar. Kul, tycker vi, att igen få räkna på samordningsvinster, diskutera säljkanaler 
och rita strategier på tavlan. Många entreprenörer ser idag ett värde i att lägga till i 
en industriell hamn, där kanske företagets produkter snabbt kan komma ut inter-
nationellt, eller samordning av nya satsningar kan ge större mervärde. Men hur får 
man rätt industriell köpare och hur ser man till att det blir rätt pris? Nedan några 
vanliga sms som M&Agistern försöker besvara medan svingen slipas på driving rangen 
inför den kommande golfsäsongen.  
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A Selection of Global M&A Transactions

To find out how Global M&A can help you to close cross-border deals, 
contact your local Global M&A partner or go to www.globalma.com.

Leverage Buyout of a 
Guatemalan flexible 
packaging company

Geoplast S.A.

Polytec

Global M&A partner IDC Financial 
Advisors (Central America) 

advised the seller

Laboratorios Synthesis SCA

Laboratorios Recalcine
(Biohealth LLC)

Global M&A partner Nogal AF (Colombia) 
advised the seller

Sale of Colombian laboratory to 
Laboratorios Recalcine
(Biohealth LLC) of Chile

Global M&A partner ZETRA 
International (Switzerland)  
advised Padi Europe AG

Divestiture of a scuba diving 
training organization Padi Europe 

AG to Padi International Ltd

Padi Europe AG

Padi International Ltd

Global M&A partner Noble & 
Company (UK) advised the acquirer

Acquisition of the 3rd Man Group 
plc by Datacash Group plc

The 3rd Man Group plc

Datacash Group plc

Global M&A partners Financière de 
Courcelles (France) and InterFinanz 

(Germany) advised the seller

Sale of a European provider of 
speciality chemicals, consumables 

and services for the printing industry 

DC DruckChemie Group

3i

Global M&A partner Brown Gibbons 
Lang & Co. (U.S.) advised the seller

Sale of U.S. provider of secure card 
solutions to CPI Card Group, a 

portfolio company of Tricor Pacific 
Capital, Inc. 

Meteca Corporation

CPI Card Group 
(Affilate of Tricor Pacific Capital)

Global M&A partner Meridian Capital LLC 
(U.S.) advised the shareholders of 

CoCaLo, Inc.

Sale of a U.S. infant bedding 
designer and distributor 

to Russ Berrie
 

CoCaLo Inc.

Russ Berrie (NYSE: RUS)

Global M&A partner IBS Prudentia 
(Latvia) advised the acquirer

Acquisition of 100% shares in one of 
the leading Latvian cable television 
and telecommunication enterprises

IZZI (SIA Tella Capital)

Contag Consulting (Contag Latvian  
Cable Holding S.a.r.l.)

Global M&A partner Arctos (Sweden)  
advised the seller

Sale of a leading producer of 
biodegradeable packaging 

solutions in Sweden

Tenova Bioplastics

Billerud

Global M&A partners Solveigh 
(Netherlands) and Financière de 

Courcelles (France) advised Veriplast

Sale of Benelux distributor of plastic 
consumables for the Horeca market 

to Dutch group Paardekooper

DEPA

Paardekooper

Global M&A partner Socios Financieros 
(Spain) advised Siemens

Sale of one of the leading alarm 
and security systems companies 

in Spain

Siemens Building Technologies 
Security (SBTS)

Chillida

Global M&A partner CFM Capital (Ireland) 
advised the acquirer

Acquisition of a German mobility 
products company

Casa Garden GmbH

DCC Pic
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