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Att planera inför vändningen uppåt kan vara nog så komplicerat, men väsentligt mycket roligare än motsatsen. 
Detta nummer av M&Agasinet handlar om att ta vara på möjligheter och positionera sitt företag inför en 
väntad konjunkturuppgång. Självklart finns olika förutsättningar och möjligheter i olika branscher så vi valde 
att fråga en rad olika framgångsrika entreprenörer om deras erfarenheter. Vår trotjänare M&Agistern ger i sin 
tur sina bästa tips kring företagsförvärv – värt att läsas, han har ju genomfört en hel del. 

Ur ett ägarperspektiv går vi in i en spännande tid. I en lågkonjunktur tvingas företag att fokusera sina 
affärsmodeller och trimma sina organisationer. De som lyckas bra kan ofta komma igenom stärkta mot 
konkurrenter och med bra energi. Frågor som dyker upp är rätt timing för en försäljning, metoder för att 
”grooma” verksamheten inför en försäljning (vilket vi pratat om i tidigare nummer av M&Agasinet), 
möjligheter att ta in nytt kapital för snabbare expansion och eventuella förvärvsmöjligheter. Vi har hjälpt en 
stor mängd företag med just dessa frågor – vad kan vi göra för dig? 

Till detta nummer har vi även låtit intervjua två spännande företag som med Arctos hjälp trotsade konjunk-
turläget och tog tillfället i akt att positionera sig inför en aggressiv satsning.

Den första artikeln handlar om Albihns som gick 
samman med Zacco för att skapa Europas största 
patentbyrå med kontor i 6 länder och över 700 
medarbetare. Den nya koncernen kan med sin 
kombinerade kraft och storlek fortsätta sin 
internationella expansion och blir ett trovärdigt 
alternativ för alltfler amerikanska och asiatiska företag 
som behöver assistans in i Europa. Affären strukturera-
des som ett aktiebyte, med gemensam satsning framåt.

Den andra artikeln handlar om Capital Cooling, ett 
världsledande projekteringsföretag inom fjärrkyla med 
ett stort antal prestigefulla projekt under bältet. 
Capital Cooling fick i Mannerheim Invest en 
industriellt kunnig partner och nytt kapital för att 
fortsätta satsa och ta större eget ägande i nya anlägg-
ningar. Capital Cooling lär vi få höra mer om! 

För egen räkning är Arctos mitt uppe i rekryterings-
processer och hoppas utöka våra team i Stockholm, 
Helsingborg, Borås och Skellefteå ytterligare. Stora 
nysatsningen är Arctos Fonder som lanserar Entrepre-
nörsfonden, världens bästa förvaltare till låga 
kostnader. Ett erbjudande som vi tror passar många 
entreprenörer som vill ha proffsig förvaltning men är 
trötta på dolda kostnader och komplicerade lösningar. 
 
God läsning!

LEDARE

Hur väljer du rätt väg för tillväxt?

kontakt: 
 

Arctos Mergers & Acquisitions AB 
Linnégatan 12 - 14
114 47 Stockholm 
Tel 08 - 782 93 00 
www.arctos.se



Entreprenören Vs Rådgivaren – närstrid i Värnamo  
 
För att rivstarta hösten bjöd Arctos in till en boxningsfight i hjärtat av entreprenörstäta 
Gnosjöregionen. I september samlades ett 30-tal entreprenörer, advokater och revisorer på 
Gästgivargården i Värnamo för att se Sven-Erik Svensson, VD och grundare av Zinkteknik, 
möta Thomas Karlsson, VD och medgrundare av Arctos, i en verbal boxningsmatch. 
Kvällens tema var riskkapitalet som partner och vilka möjligheter och risker som finns i en 
sådan konstellation.

Bertil Karlsson från Arctos inledde som moderator med en kort introduktion kring private 
equity-marknadens utveckling i Sverige under de senaste åren. Bland annat berättade Bertil att 
riskkapitalinvesteringar i onoterade bolag har växt sig allt större och hundratals affärer görs per 
år. Bara under 2008 gjordes 113 affärer till ett värde av ca 30 miljarder.

Åsikterna om riskkapitalet är varierande, i många fall kan en riskkapitalfond ses som en partner 
som förnyar, utvecklar och skapar tillväxt samt ger god avkastning. I andra fall, och framförallt i 
en del större affärer, har riskkapitalfonder med stor andel lånefinansiering knappast bidragit till 
långsiktigt företagande.  

Det blev en het diskussion och flera exempel på riskkapitalägda bolag nämndes, både bra och 
dåliga. Riskkapitalets möjlighet att erbjuda delägarskap och tydligt fokus på en affärsplan 
ställdes mot entreprenörens långsiktighet i att bevara företagskultur och etik, som i sin tur 
skapar lönsamhet. Entreprenörens ofta större kassa och stabila balansräkning i kontrast till 
riskkapitalisternas belåningsstrukturer och finansiella risktagande diskuterades också. På en 
punkt var man definitivt överens; företagande handlar om att ta risker, om att våga satsa. 

Behöver du en sparringpartner för att diskutera ditt företagande?
Tveka inte att ta kontakt med oss på Arctos!

NYTT FRÅN ARCTOS

Save the date! 
 
Arctos mexikanska partner, Pablo Rion y Asociados, 
anordnar 2010 års årliga Global M&A-konferens om 
mid-market.  Konferensen går av stapeln i Mexico City 
den 12-13 maj nästa år.

Ta del av två dagar späckade med gästföreläsare och 
intressanta paneldiskussioner som ger dig möjlighet att 
diskutera förvärv och investeringar med ledande 
M&A-specialister från hela världen. Konferensen 
kommer att vara särskilt värdefull för dig med intresse  
av kontaktskapande i Sydamerika, inte minst snabb-
växande Brasilien såväl som Mexiko och USA.

Inbjudningar kommer att skickas ut under våren.
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Daniel Aspelin till Arctos Fonder 

Arctos Fonder förstärker sin organisation genom att rekrytera Daniel Aspelin i rollen som Senior 
Analytiker. Daniel har bred erfarenhet från den finansiella sektorn.  Han har tidigare varit anställd 12 år 
på SEB Enskilda Banken, med ansvar för den strategiska aktiehandeln samt den diskretionära förvalt-
ningen för bankens större kunder inom Private Banking segmentet i Mälardalen, Gästrikland och 
Dalarna.

Mellan åren 2000 och 2007 var Daniel med och startade och utvecklade FK Fonder AB, där han arbetade 
både som VD och förvaltare. Daniel kommer närmast från Catella Financial Office som är ett dotter-
bolag till Catella AB, där han ansvarade för att starta bolagets Private Banking satsning.  
”Daniel kommer att ha mycket att tillföra till Arctos Fonder, vi står i startblocket nu och har en riktigt 
spännande tid framför oss”, säger Peter Birath, VD för Arctos Fonder.

 För mer information om Arctos Fonder, vänligen besök www.arctosfonder.se.
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GASA eller bromSA – hur 
Förbereder du ditt bolAG 

inFör vändninGen?

Lågkonjunktur är tyvärr lika säkert som döden och skatter. Det man 
ibland glömmer bort är att lika säker är uppgången. Även om det 
börjar talas om ljuset i slutet av tunneln så pratar få om den faktiska 
möjlighet som finns att positionera sitt företag, att ta marknads-
andelar i en stundande konjunkturuppgång. Men när vågar man satsa 
igen och hur går man bäst till väga? 
 
Kampen att hålla verksamheten igång tenderar att förbruka all energi 
och alltför lite fokus läggs på att blicka framåt. Hanteringen av 
minskade budgetar och röda försäljningssiffror tar över och 
planeringen inför vändningen glöms bort. 

Att inte förbereda sig för uppgången kan innebära att man riskerar att 
bli omkörd när det väl gäller. Trots detta initieras väldigt sällan projekt 
som faktiskt förbereder ett företag för en konjunkturuppgång 
- innovation och nya affärsidéer finns det varken tid eller ork till. 

Vad vi kan lära oss från tidigare perioder med sämre marknad är att 
de företag som ser lågkonjunkturen som en möjlighet är de som 
verkligen kan trycka gasen i botten när det väl vänder.  

Vi har ställt fem frågor om marknads- och affärsläget till fem fram-
gångsrika entreprenörer. Här delar de med sig av sina bästa tips på hur 
du förbereder dig inför vändningen!



4 www.arctos.se 5

 
 
 
 
 
 
 

 

magnus enocsson, delägare el-björn 

El-Björn utvecklar och tillverkar helhetslösningar för kraft, ljus och klimat i tillfälliga 
installationer.

Hur känns affärsläget, har vi passerat botten?
-Nej, jag tror att vi nog har nått botten men inte passerat den ännu. Man kan väl säga att vi ligger 
och skvalpar där, troligtvis kommer det ju inte fortsätta ned men vi sitter där vi sitter och det 
kommer vi säkert att göra inom den närmsta framtiden.

Kan du peka på några tydliga tecken?
-Självklart så kan man ju titta på hur det ser ut historiskt, det finns alltid ett flertal signaler i 
marknaden även om det säkerligen är beroende av vilken bransch man befinner sig i. 

Har ni varit tvungna att anpassa kostymen under nedgången?
-Självklart har vi som de flesta andra tvingats anpassa oss, vi har dragit ned en del på produktion 
och personal, det har tyvärr varit en nödvändighet. Samtidigt har vi satsat mycket på att verkligen 
försöka hålla tempo lågkonjunkturen till trots, genom att till exempel jobba mer med marknads- 
och försäljningsbitarna.

Hur lång tid tar det tills marknaden fungerar normalt? 
-Det är ju en väldigt bred fråga, man kan ju också fråga sig hur man definierar normalt. Men utifrån 
vårt perspektiv så tror jag att marknaden kommer att hålla sig på en ganska låg nivå åtminstone ett 
till ett och ett halvt år till. Även om börsen går uppåt så betyder inte det att konjunkturen faktiskt 
har vänt. Jag räknar med att de kärvare tiderna kommer att hålla sig innan det vänder uppåt.

 Vilka är dina bästa tips för hur man planerar inför uppgången – när ska man våga satsa, vad 
börjar man med, vilka möjlighter och risker finns?
-Jag tror att man ska våga satsa på sin marknad och utveckling. Det är klart att det är tufft att göra 
det utan pengar i kassan men det gäller att finna vägar att göra det på ett kostnadseffektivt sätt. Som 
jag nämnde tidigare så satsar vi mycket på det trots att vi befinner oss i en sämre marknad. Vi jobbar 
också mycket med att effektivisera och utveckla både organisation och produktion. Tar man sig 
tiden nu så kan man bli starkare än sina konkurrenter och få möjlighet att skörda när det vänder.

Magnus Enocsson, El-Björn

Tar man sig tiden nu så 
kan man bli starkare än 
sina konkurrenter och få 
möjlighet att skörda 
när det väl vänder
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Jobba stenhårt med att ingjuta engagemang i 
personalen och se till att de utvecklas

Gull-britt Jonasson, vd Finja 
 
Finja utvecklar, tillverkar och levererar betong. 

Hur känns affärsläget, har vi passerat botten?
-Vi har kanske inte passerat botten men vi har nått den 
och ligger väl kvar på den här nivån ett tag till.
 

Kan du peka på några tydliga tecken?
-Tittar man på det utifrån ett globalt perspektiv så har 
vi ett tag kvar tills det verkligen pekar uppåt, krisen 
inom bilindustrin är ju långt ifrån löst ännu men sedan 
måste man ju jobba i sin egen vardag, vår verksamhet 
har ju inte drabbats på samma sätt som bilindustrin.

Har ni varit tvungna att anpassa kostymen under 
nedgången?
-Jo visst har vi det, i slutet av förra året så var vi tyvärr 
tvungna att varsla en del personal som en direkt följd 
av att flera orders som kommit in annullerades. 
Vi har jobbat hårt här och det har börjat rulla på så 
lyckligtvis har vi kunnat återanställa den personal som 
varslades i fjol.

Hur lång tid tar det tills marknaden fungerar 
normalt? 
-Ja det beror på vad man menar med marknaden. Nu 
har ju inte bygg-branschen drabbats lika hårt som 
andra branscher och för oss fungerar marknaden i 
princip normalt. Vi får kanske jobba lite hårdare men 

marknaden har ändå stabiliserats och är på väg uppåt.
Den globala marknaden är såklart något annat, där 
finns fortfarande många frågor att lösa och det kan nog 
ta några år.

 Vilka är dina bästa tips för hur man planerar inför 
uppgången – när ska man våga satsa, vad börjar 
man med, vilka möjlighter och risker finns?
-Jag tycker att man ska försöka investera nu, har man 
möjlighet att låna pengar så kan man göra det till en 
väldigt låg ränta. 

I byggbranschen finns det jättemycket duktigt folk 
att få tag på just nu om man behöver bygga, det kan 
verkligen bli ekonomi i att göra investeringar både 
i människor och i andra delar av verksamheten. Jag 
tycker att man ska satsa på att planera långsiktigt och 
verkligen ha en strategi på plats. Det finns en massa 
saker man kan göra utan pengar i kassan för att effekti-
visera verksamheten, det handlar om tidsinvesteringar. 
Och viktigast av allt är kanske att jobba stenhårt med 
att ingjuta engagemang i personalen och se till att de 
utvecklas.

marcus boström, cto Studentum.se 
 
Studentum.se är en internetportal för 
utbildningar.
 
 
Hur känns affärsläget, har vi passerat botten?
-Ur vårt perspektiv måste jag nästan ge två svar på den 
frågan. Studentum har två ben, dels förmedling av fö-
retagsutbildningar som är väldigt konjunkturberoende. 
Där känns det ändå som om vi passerat botten även 
om det är svårt att säga, det kan ju komma en dip till. 
Andra benet vi står på är förmedling av eftergymnasiala 
utbildningar, vidareutbildningar som är statligt 
finansierade men ofta privat utförda. Den verksamhe-
ten har varit väldigt stabil, där har vi knappt känt av 
någon konjunkturnedgång alls. Att vi även är spridda 
över fem länder och verksamma inom olika 
utbildningssegment minskar också risken om en 
enskild marknad eller ett enskilt segment får 
svårigheter.  

Kan du peka på några tydliga tecken?
-För ett år sen tog det längre tid att få in stora affärer, 
kunderna sköt på många investeringsbeslut p.g.a. 
osäkerhet inför konjunkturläget. Nu rullar det på  
betydligt bättre och det känns absolut som om vi är på 
väg tillbaka.  

Har ni varit tvungna att anpassa kostymen under 
nedgången?
-Nja, vi är ju ett tillväxtbolag, det finns ett stort behov 
av våra tjänster. Vi gör inga nedskärningar men man 
kan kanske säga att vi anpassat oss eftersom 

expansionen går saktare. Förra året växte vi med nästan 
100% organiskt, i år växer vi bara med 50%. 

Hur lång tid tar det tills marknaden fungerar 
normalt? 
-För oss fungerar den normalt nu, en normal men 
något svag marknad 

Vilka är dina bästa tips för hur man planerar inför 
uppgången – när ska man våga satsa, vad börjar 
man med, vilka möjlighter och risker finns?
-Att vi drabbats mindre av lågkonjunkturen än många 
andra beror på att vi befinner oss i skärningspunkten 
mellan två tillväxtmarknader, annonsering på Internet 
ökar kraftigt samtidigt som avregleringen av 
utbildningsmarknaden leder till att våra kunder 
upplever ett större behov av att marknadsföra sig. 
Hade vi jobbat med t.ex. print-annonsering hade vi 
garanterat varit tvungna att skära ner och lägga om 
verksamheten. 
Jag tycker det viktigaste är att fundera igenom vilken 
marknad man agerar på. Att befinna sig på en tillväxt-
marknad hjälper mer än man tror, t.o.m. mediokra 
företag klarar sig bra om marknaden som helhet ökar 
kraftigt. Men om man befinner sig på  en stagnerad 
marknad måste även de bästa skära ner i sämre tider. 
Så frågan är om man ligger rätt positionerad på lång 
sikt eller om man kan styra om sin 
verksamhet på något sätt? Kanske 
kan man på något sätt använda sig av 
Internet för att stärka utvecklingen och 
öka tillväxten. Man måste skaffa sig ett 
helikopterperspektiv över sin 
verksamhet och planera långsiktigt. 

Marcus Boström, Studentum.se

Man måste fråga sig om man 
är rätt positionerad på lång sikt 
eller om man kan styra om sin 
verksamhet på något sätt

Gull-Britt Jonasson, Finja
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bengt-olof Gunnarsson, vd Gunnars tråd
 
Gunnars Tråd tillverkar kalldragen tråd för 
användning inom bland annat köksinredningar, bil- 
och byggindustrin. 

Hur känns affärsläget, har vi passerat botten?
-För vår del så känns det faktiskt som om vi nått bot-
ten. Samtidigt vet man aldrig, det kan ju komma en 
sättning till men min bedömning är ändå att vi nått 
botten även om vi inte passerat den ännu.   

Kan du peka på några tydliga tecken?
-Ja, framför allt så tänker jag på att folk är mer positiva, 
både våra kunder och leverantörer. Det är en annan 
stämning och det är uppenbart att det börjat lossna. 
Det är egentligen inte så att det börjat trilla in fler 
ordrar, det är väl mer att man ”känner” att det lossnat 
lite grann.       
 
Har ni varit tvungna att anpassa kostymen under 
nedgången?
-Ja, vi har dragit ned ett antal tjänster, ca 10 personer, 
samtidigt har vi investerat och köpt på oss ett bolag så 
minus 7 personer är det väl i dagsläget.    
 
Hur lång tid tills att marknaden fungerar normalt?
-Väldigt svårt att säga, ur vårt perspektiv så tror jag 
tyvärr att det kommer att vara tufft en tid framåt. Det 
sägs att 2010 inte heller kommer att vara ett bra år för 
stålindustrin utan att det kommer att vända för oss 
först i slutet av nästa år. Det kommer definitivt att vara 

olika i olika sektorer. Men man ska alltid vara positiv, 
rätt vad det är börjar det ramla in order och då är det 
viktigt att vara beredd på det.   
 
 Vilka är dina bästa tips för hur man planerar inför 
uppgången – när ska man våga satsa, vad börjar 
man med, vilka möjlighter och risker finns?
-Jag tror att det är farligt att underbemanna sig, man 
ska inte vidta alltför drastiska åtgärder när det gäller 
uppsägningar. Det är kostsamt och kan bli svårt att  
nyrekrytera när det är dags. Och när det väl vänder 
är det viktigt att vara bra bemannad så att man kan 
undvika långa leveranstider, man måste kunna hålla 
samma höga nivå som vanligt. Olika sektorer i 
industrin har naturligtvis olika saker som är viktiga, 
men för vår del är det viktigt att ha bra tillgång på 
råmaterial och rörelsekapital för en eventuell uppgång. 

marita bildt, Senior consultant teleopti  
 
Teleopti optimerar telefontrafik och bemannings-
planering för bolag över hela världen.

Hur känns affärsläget, har vi passerat botten?
-På det stora hela känns affärsläget ganska bra, att 
säga om vi passerat botten eller inte är väldigt svårt. 
Under den senaste tiden har stora beslut tagit längre 
tid, man gör inte investeringar utan att överväga dem 
noga. Samtidigt har vi inte riktigt känt av den riktiga 
krisen, vi säljer ju väldigt mycket i effektivitet och 
besparingar. 
 
Kan du peka på några tydliga tecken?
-Det finns nog fortfarande en viss tröghet i marknaden 
men det känns ändå som om det börjar lossna lite nu.

Har ni varit tvungna att anpassa kostymen under 
nedgången?
-Ja, det har vi. Förra hösten gjorde vi en del
 anpassningar i personalgruppen. Inga uppsägningar 
av personal men däremot har vi  har avslutat en del 
konsultsamarbeten och omorganiserat en del. Det var 
nödvändigt eftersom vi kände att vi var tvungna att 
förbereda oss på en ganska kraftig nedgång.  
 
Hur lång tid tills att marknaden fungerar normalt?
-Inom ett år gissar jag att marknaden vänder och då 
ska vi ligga i startgroparna. Nu ska vi verkligen satsa all 
energi på att vässa både våra medarbetare och våra 
erbjudanden till marknaden. 

 Vilka är dina bästa tips för hur man planerar inför 
uppgången – när ska man våga satsa, vad börjar 
man med, vilka möjlighter och risker finns?
-Hos oss jobbar vi väldigt mycket med att effektivisera 
internt, vi jobbar med ett flertal olika fokusområden 
där vi går igenom leverantörsavtal och ser över interna 
processer, det är stort och smått. Det är viktigt att våga 
satsa nu inför vändningen, startsträckan ska vara kort 
när det är dags att gasa. Det är en utmaning att spara 
och investera på en och samma gång, därför är det 
också viktigt att det finns förståelse för detta hos 
personalen. Investerar man tid i att verkligen se över 
sin organisation och titta på vilka bitar man kan 
skruva till för att bli ännu bättre, så kommer alla att 
kunna leva bra på det längre fram. 

Inom ett år gissar jag att 
marknaden vänder och då 
ska vi ligga i startgroparna. 
Nu ska vi verkligen satsa 
all energi på att vässa både  
våra medarbetare och våra 
erbjudanden till marknaden

Bengt-Olof Gunnarsson, Gunnars Tråd

Marita Bildt, Teleopti

Jag tror att det är farligt att underbemanna sig. Det är 
kostsamt och svårt att nyrekrytera när det väl är dags. 
Och när det väl vänder är det viktigt att vara bra 
bemannad så att man kan undvika långa leveranstider, 
man måste kunna hålla samma höga nivå som vanligt   



ur en lekmans perspektiv verkar patent enkelt och säkert: man gör en uppfinning, får patent och kan sedan tillverka 
och sälja produkter baserade på patentet under många år. Så ska det fungera i teorin, men inte alltid i verkligheten. 
ett patent måste skyddas från aktörer som försöker sälja en liknande produkt, ogiltigförklara patentet eller tvinga 
fram en förlikning, som kan bli dyrbar. 

Patent skapar företagsvärde som måste försvaras av experter

Vi ska fokusera på våra kunders affärer och vara deras strategiska 
partner inom Intellectual Property, säger Hans-Bertil 
Håkansson, koncernchef i nya Zacco-Gruppen.

Intellectual Property (IP) som patent, varumärken, 
mönster och copyright går inte att ”ta på”, men deras 
värde kan ofta räknas i miljarder. Numera har de blivit 
en prioriterad angelägenhet för företagsledningar och 
styrelser.
Till sin hjälp har de vad som tidigare kallades ”patent-
byråer”, men som nu snarast kan benämnas 

managementkonsulter inom Intellectual Property. 
Två av Europas ledande företag inom det här området, 
Albihns och Zacco, har nu gått ihop och kommer i 
Sverige och Tyskland att verka under namnet Albihns.
Zacco och i övriga länder under namnet Zacco
– IP är en värld av sofistikerad teknologi och juridik, 
men också en värld av tjuv- och rackarspel, säger Zac-
cos koncernchef Hans-Bertil Håkansson. Det finns 
företag som specialiserar sig på att attackera patent för 
att tvinga fram en förlikning och klämma pengar ur 
patentinnehavaren. 

internationalisering 
De högt utbildade ingenjörer och jurister som profes-
sionellt arbetar med dessa frågor kallas patentombud. 
De ska såväl kunna gräva ned sig i detaljer som ge råd 
om företagsstrategi kopplat till IP.
Zacco och Albihns har var för sig placerat sig i topp 
när internationella branschexperter värderat företagens 
kompetens inom IP, men företagens medarbetare slog 

sig inte till ro med det. Oberoende av varandra drog 
man slutsatsen att man måste bli större för att upprätt-
hålla kompetensen och hävda sig i den internationella 
konkurrensen. Bara då kan man rekrytera kompetenta 
människor inom alla teknikområden och juridiska spe-
cialiteter och vara attraktiv för stora företag i Europa, 
Asien och Amerika, som söker starka partner för att 
bevaka sina intressen.

Den analysen ledde fram till beslutet att fusionera 
Zacco, med sin tyngdpunkt i Danmark, Norge och 
Nederländerna, med Albihns som är starka i Sverige 
och mycket välkända och välrenommerade inter-
nationellt. Företagen kompletterade varandra och 
ägdes båda av sina medarbetare, som i en större organi-
sation såg möjligheten att jobba med intressanta upp-
drag på en internationell scen. Det är viktigt eftersom 
företag numera söker patent som täcker stora delar av 
Europa och många länder utanför Europa. 

einstein jobbade med patent  
Arbetet som patentombud har sin egen charm. Det 
kräver förståelse för tekniken och ibland fokusering på 
detaljer. För succé på marknaden måste uppfinningen 
vara ”rätt i tiden”. Detta fick  bland andra  Albert 
Einstein erfara när han kring 1905 väntade på att 
någon skulle begripa hans relativitetsteori.

– Jobbet kan verka dammigt för utomstående, säger 
Heléne Fagerlin, som har 37 års 
erfarenhet på Albihns. Men det 
kan vara lika spännande som 
vilken detektivgåta som helst. 
Du måste kunna vända och 
vrida på detaljerna för att se olika 
aspekter, utnyttja det och sen gå 

till handling. Heléne Fagerlin och hennes kollegors  
uppgifter handlar om att försvara ett patent som 
utmanas av ett företag som hävdar att patentets idé 
var känd när det godkändes, saknar originalitet, är en 
kopia eller att ”utmanarens” uppfinning inte alls 
inkräktar på det gamla patentet. Antalet sätt att 
utmana ett existerande patent är lika stort som den 
mänskliga kreativiteten – och miljardbelopp kan stå 
på spel. 

teknikens framkant 
Man måste redan när man skriver patentansökan 
vända varje sten och leva sig in i hur företagets rät-
tigheter kan bli attackerade, säger Michael Byström, 
som jobbat som patentombud i 8 år hos Albihns. Man 
måste förstå den nya idéns tekniska styrka och få fram 
det i patentansökan så att det håller i en domstol om så 
krävs, så att man slipper en dyr förlikning.
Ett patentombud måste grundligt sätta sig in i 
tekniken och juridiken, förstå ett företags hela portfölj 

av produkter och patent, för att föreslå att immaterial-
rättsportföljen kanske måste kompletteras med andra 
patent och rättigheter. Jobbet är fascinerande genom 
att vi alltid håller på med företagens mest värdefulla 
idéer i teknikens framkant, säger Michael Byström. 
Det är utvecklande och ger en mycket stor uppdrags-
variation. Under de senaste åren har vi också mårkt 
att att IP-frågorna fått en ökad betydelse hos företags-
ledningarna. 

Strategisk partner
Ett ytterligare motiv till samgåendet är att råd-
givningen har blivit mer strategisk. 
– Förr utgick företag från en enskild uppfinning eller 
teknik när man sökte patent och utvecklade 
produkter, men idag räcker det inte långt, säger 
Hans-Bertil Håkansson. Våra kunder lägger ett mycket 
bredare affärsstrategiskt perspektiv. De ser inte till 
enskilda produkter, utan vill kunna erbjuda 
marknaden en portfölj av produkter. Det kräver att 
vi ger råd om att licensiera eller köpa patent eller hela 
företag. Här är konkurrentbevakning en viktig tjänst.
Den utvecklingen, som pågått under många år, inne-
bär att Zacco/Albihns.Zacco blir en strategisk partner 
inom Intellectual Property. Det kräver också att man 
utvecklar mjuka värden.
– Vi måste fortsätta att skapa en internationell kultur i 
vårt företag präglad av samarbete, kompetens och 
passion, säger Hans-Bertil Håkansson.

Patent har sin egen charm och måste 
vara rätt i tiden, något som även  
Albert Einstein fick erfara
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FAktA AlbihnS.ZAcco 
 
Startår: Albihns 1891 och Zacco 1870

verksamhet: Europas största konsultföretag med 
heltäckande tjänster inom Intellectual Property med 
syfte att stärka kundernas marknadsposition.

omsättning: 1,25 miljarder kronor (prognos 2009)

organisation: 10 självständiga bolag verksamma i 
Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och Benelux med 
cirka 700 medarbetare.

ledning: Koncernchef Hans-Bertil Håkansson.

kunder: Allt ifrån enskilda uppfinnare till 
multi-nationella företag.

utmärkelser: Albihns och Zacco har var för sig 
placerat sig i topp i Managing Intellectual Propertys 
årliga undersökningar gällande bästa byrå i Sverige, 
Danmark, Norge och Holland avseende patent 
och/eller varumärken/copyright.

hemsidor: www.albihns.se respektive 
www.zacco.com



Patent kan vara ett tjuv- och rackarspel
Att uppfinna och patentera något är en god början, men att därefter exploatera uppfinningen kräver kreativitet, 
ihärdighet och att man följer marknadens utveckling. med hjälp av den juridiska och tekniska expertisen hos en 
immaterialrättsbyrå blir det mycket enklare. 
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Det finns företag som väljer att hålla sina hemligheter 
hemliga, utan att söka patent för att spara kostnader. 
Det finns lyckade exempel på det, men även motsatsen. 
Ett företag höll sin unika tillverkningsmetod hemlig 
i flera decennier, men en dag hade en konkurrent fått 
nys om metoden och sökt patent på den. 
Det var ett dråpslag, men det här fallet fick en något 
så när acceptabel lösning genom en förlikning som 
innebar att företaget fick köpa sin egen hemlighet. 

En produkt med ”lagom” stor marknad kan vara för-
delaktig i och med att den inte väcker de stora företa-
gens intresse - i annat fall försöker de slå ihjäl patentet 
eller tillskansa sig produkten med alla medel. 

Motparten kan hävda att allt 
var känt redan när patent-
ansökan lämnades in eller 
visa gamla skrifter och hävda 
att tekniken var känd  sedan 
tidigare eller utnyttja sina stora 
ekonomiska resurser för att 
komma dit de vill. 

Ju större värden som står på 
spel, desto mer sinnrika blir 
attackerna och desto viktigare är det att skydda sig.  
Det fick dåvarande Astra känna på under magsårsmed-
lets Losecs storhetstid. 

Flera konkurrenter ändrade lite i substansens kemiska 
struktur och fick patent genom att hävda att det gav 
bättre effekt eller lagringsstabilitet.

en FuSionS utmAninGAr
 
bakgrund: Intellectual Property har utvecklats till en strategisk resurs och viktig fråga för ledning och styrelse. Företag vill samarbeta med konsulter som har hög 
kompetens och internationell närvaro. Zacco och Albihns ägdes av medarbetare med hög utbildning, höga etiska krav och stor vana vid kritiskt tänkande och analys. 
Medarbetarna hade stor självständighet och möjlighet att påverka sin arbetssituation och sitt företags inriktning. 
 
utmaningen: Zacco och Albihns medarbetare ville slå vakt om de värden som gjort företagen framgångsrika, samtidigt insåg man behovet av att bli större och mer 
geografiskt täckande för att vara en intressant samarbetspartner till världens ledande teknikföretag. 

lösningen: Propåer från riskkapital utvärderades men i detta skede valde man att istället gå samman med en branschkollega som geografiskt kompletterade dem själva 
och hade samma grundläggande värderingar och syn på kundens krav och och marknadens utveckling. Arctos M&A var rådgivare i processen. 

resultat: Det nya bolaget styrs av en professionell extern styrelse och bolaget har nu en fri aktie som kan användas vid förvärv och emissioner. Arbetet framåt blir att 
mejsla ut branschens bästa lönsamhet och ta till vara på de synergieffekter som samgåendet ger möjlighet till. 

FAktA intellectuAl property
 
Immateriella rättigheter benämns internationellt Intellectual Property/IP.

Gemensam nämnare är att sådana är skapade av sinnet som exempelvis uppfinningar, 
litterära och konstnärliga verk, symboler, namn, bilder och design.  IP indelas i dels 
industriell egendom som patent, varumärken, industridesign och geografisk 
ursprungsbeteckning, dels i copyright som avser litterära och konstnärliga verk.

Källa: World Intellectual Property Organization; www.wipo.int

Mediciner som Losec  
och många andra pa-
tenterade produkter 
måste ständigt för-
svaras i domstol mot 
plagiatörer som inte 
skyr några medel.



Entreprenörer i kyla fick varmt mottagande av investerare
”Använd entreprenörsskallen, tänk affär, håll tempo och ha en målbild!” pär dalin formulerar snabbt och utan tvek-
samheter capital coolings strategi under uppbyggnaden av bolaget som startades 2002. det hela började egentligen 
betydligt tidigare än så - pär dalin har jobbat med fjärrkyla i över 20 år. i mitten av 90-talet arbetade pär och hans kol-
legor på birka energi med att utveckla fjärrkylakoncept och var delaktiga i att starta upp hela fjärrkylaverksamheten. 
de lyckades skapa en unik produkt och fick mängder av förfrågningar från hela världen.

- Eftersom Birka inte kunde ta hand om alla förfråg-
ningar som rasade in så beslöt vi oss för att starta upp 
ett eget managementbolag, vi såg redan då  att poten-
tialen för fjärrkyla är otroligt stor. Världens behov av 
kyla är 10 gånger större än behovet av värme, berättar 
Pär.

Capital Cooling utvecklar och implementerar fjärr-
kylasystem och är helt ensamma om att ha det 
helikopterperspektiv som ger dem ett rejält försprång 
gentemot andra aktörer i branschen. Capital Cooling 
arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv, med kompe-
tens inom teknik, marknad, organisation och eko-
nomi/finans finns förutsättningarna för att riskhantera 
helheten och uppbyggnaden av en robust och långsik-
tig affär. Sedan starten har bolaget växt tillsammans 
med många av sina kunder i både Europa, Asien och 
Mellanöstern.

-Teknologin är inte ny men våra lösningar är unika, vi 
ser till att våra kunder och investorpartners vet vad de 
köper, säger Pär Dalin och fortsätter:

-Dessutom är ju miljövinsterna väldigt stora, på ett sätt 
har vi gynnats av de finansiella kriserna eftersom det 
då oftast finns mer utrymme för policymaking. Miljön 
har hamnat högt upp på agendan under 2000-talet, 
Al Gores framfart med ”En obekväm sanning” blev lite 
av en ”islossning”.

På Capital Cooling har företagskulturen alltid varit 
något man verkligen värdesatt. Strategin har varit 
att samla på sig en kombination av generalister och 
duktiga specialister, vilket visade sig vara en väldigt 
framgångsrik sammansättning av personer för att växa. 
Livsbalansen är viktig och lika viktigt är med-
arbetarnas engagemang och vilja att arbeta stenhårt 
mot de gemensamt uppsatta målen.

- För att behålla den unika kompetens som finns i bo-
laget är det oerhört viktigt att ge medarbetarna utrym-
me att växa. Många tror att det inte går att kombinera 
sunda och viktiga värderingsgrunder med lönsamhet 
men i själva verket är det ju så att det är sådana värde-
ringsgrunder som skapar lönsamhet, menar Pär.

Pär och hans medgrundare bestämde sig tidigt för att 
inte ta in någon extern investerare förrän det 
verkligen var dags. Slutligen kom de dock till den 
punkt då det blev svårare att växa mer utan stöd och 
kapital, det behövdes en långsiktig och strategisk 
partner för både utveckling och expansion på den 
internationella marknaden. 

-I början av hösten gick Mannerheim Invest in som 
delägare hos oss och det känns jättekul. Vi kommer att 
kunna expandera i snabb takt för att möta såväl den 
svenska som den internationella efterfrågan på våra 
tjänster, berättar Pär och fortsätter:

-Eftersom nyckelpersonerna bakom Mannerheim 
Invest själva är riktiga entreprenörer så  är de också 
måna om att entreprenörsandan i bolaget bibehålls, 
precis som vi är.

FAktA 
 
namn: Pär Dalin

yrke: VD, Capital Cooling

bakgrund: Studerat på KTH, arbetat med 
energiaffärer i över 20 år i Sverige och USA, bland 
annat på Birka Energi och Fortum. Startade 
Capital Cooling tillsammans med kollegor från 
Birka Energi, fjärrvärmeföreningens representant 
i Euroheat och ordförande i deras fjärrkylagrupp. 

om capital cooling: Capital Cooling AB bildades 
2002 och har på kort tid utvecklats till marknads-
ledande inom fjärrkyla. I bolaget finns några av de 
främsta experterna i världen inom utveckling och 
implementering av fjärrkylaaffärer. Capital 
Coolings kunder återfinns runtom i Europa, Asien 
och Mellanöstern.
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Världens 
behov av 
kyla är 10
gånger 
större 
än 
behovet 
av värme

vAd är FJärrkylA?
 
Fjärrkyla är ett modernt alternativ för produktion och 
distribution av storskalig kyla. Fjärrkyla produceras 
centralt och baseras ofta på naturlig kyla från kallt 
bottenvatten, från sjöar, hav eller omvandling av 
spillvärme/bioenergi till kyla genom absorptionsteknik.

Fjärrkylan levereras till en undercentral i slutkundens 
fastighet. Undercentralen innehåller en värmeväxlare 
som skapar ett gränssnitt mellan energileverantörens 
primära distributionsnät och kundens interna distri-
butionssystem, som kyler byggnaden. En undercentral 
kräver betydligt mindre utrymme än motsvarande yta 
för konventionella platsbyggda kylmaskiner. 
 
Fjärrkyla används främst till luftkonditionering men 
även för kylning av industriprocesser och datorkyla. 
För kunden kan fjärrkyla beskrivas som en form av 
outsourcing, då denne inte behöver driva en egen 
kylanläggning.

Fjärrkyla minskar användningen av freoner och andra 
miljöskadliga köldmedier. Dessutom minskar elbehovet 
med cirka 70 procent jämfört med traditionella 
kylanläggningar. Fjärrkyla ger alltså en lösning som är 
både energieffektiv och resurssnål.



1. Strategi
Statistik visar att fler än hälften av alla förvärv inte når 
upp till köparens mål. Den bästa strategiplanen visar 
sig snabbt verkningslös utan första klassens transak-
tionsfärdighet och effektiv operationell ledning efter 
att förvärvet genomförts. Till att börja måste den 
tänkte förvärvaren utvärdera alternativen – det vill 
säga finns det mer att vinna genom snabbare organisk 
expansion, investeringar i ny produktion, strategiska 
allianser eller nyrekryteringar. Förvärv är som mest 
framgångsrika när köparen vill öka sin marknadsandel, 
säkra nya kunder eller distributionskanaler, få tillgång 
till kompletterande produkter eller för att uppnå 
kritisk massa på nya marknader. Viktiga lärdomar 
är att förvärv ofta överträffar målen när just större 
marknadsandel är kritiskt för konkurrenskraften men 
ofta misslyckats när personberoendet, i till exempel 
konsultbolag, är för stort. Från ett ägarperspektiv är 
tillväxt en framgångsfaktor och därför bör förvärv 
beaktas. Företagare som lär sig förvärva och integrera 
blir framgångsrika och växer snabbare även organiskt.  
 
2. Förvärvsprofilen
Första steget är att skapa en detaljerad förvärvsprofil 
med tydliga motiv och prioriteringar. Profilen ska 
innehålla sökt produkt eller tjänst, omsättnings- och 
lönsamhetsmål, marknadsandel och tillväxtmöjlig-
heter, kundprofil, geografisk täckning. Redan i 
förvärvsprofilen bör också analyseras inom vilka 
områden synergivinster kan uppnås, vilken typ av 
ledningsfunktion som behövs, lämplig prisnivå och 
finansierings-möjligheter. Framgångsrika förvärv byg-
ger på att profilen sedan följs noga, även om den i sig 
skall innehålla viss flexibilitet.  

3. identifiera målbolag
Att hitta rätt målbolag är givetvis kritiskt. Det gäller 
att satsa ordenligt i analysen, samtidigt som man inte 
får tappa fokus på den egna verksamheten. Köpare har 
ofta flera kanaler för att hitta målbolag. Börja med den 
egna marknadskännedomen. Många förvärv är mellan 
kollegor i branschen därför är det viktigt att involvera 
seniora säljare och marknadsfolk i processen. De kan 
till exempel uppmärksamma konkurrenter som står 
inför generationsskifte. En tydlig förvärvsprofil kan 
även användas som lockbete för företagsmäklare och 
rådgivare. En strukturerad sökning i branschdatabaser, 
affärsdata och markandsundersökningar drar resurser 
men ger bäst resultat. Om du inte känner målbolaget 
väl kan en rådgivare säkerställa en effektiv och täck-
ande process.  
 
4. Första kontakt
Nu börjar den spännande resan. Första kontakt är en
 blandning av charmoffensiv, diplomati och övertal-
ningsförmåga. Det ges bara en möjlighet till ett första 

intryck, börja därför med att kartlägga målbolagets 
ägare och styrelse för potentiella referenser och in-
gångar. För ett utköp av ett dotterbolag i en större 
koncern kan moderbolagets finanschef eller VD vara 
lämplig kontakt. Erfarenheten säger att ett kort tele-
fonsamtal för att boka upp en personlig träff fungerar 
bäst. Första mötet kanske mest handlar om att lära 
känna varandra och förstå varandras företag. Nästa steg 
kan vara en inbjudan till det egna företaget med en 
rundtur i produktionen för att visa öppenhet. Viktigt 
är sen att påvisa kapaciteten att kunna ge ett snabbt 
erbjudande, bibehålla konfidentialitet och att framstå 
som en trovärdig framtida ägare och förvaltare. En del 
förvärvare är angelägna om att inte skapa uppmärk-
samhet kring sina intentioner, då kan en mellanhand 
komma väl till pass för att få igång en skarp dialog.  

5 utvärdering
När en första handskakning väl är på plats gäller det att 
samla så bra information som möjligt för att verifiera 
bilden av målbolaget. Här gäller det dock att övertala 
säljarna om att öppna upp för att kunna ge en bättre 
känsla – kanske genom att informera vissa anställda 
om att ett ”strategiskt samarbete” utvärderas med en 
spännande partner. Nu gäller det att stämma av fakta 
mot köparprofilen och den bild som skapats kring 
bolaget. Inte minst framtidsutsikter, ledningsgruppens 
ambitioner och motiv till försäljning måste genom-
lysas. Går det att få fram säljarens värdeförväntan har 
du en klar fördel. När man väl har kommit så här långt 
är det inte orimligt att be om detaljerad information, 
möjligen efter ett sekretessavtal. För att kunna ge ett 
prisförslag behövs information som till exempel två år 
reviderade bokslut, senaste årets månadsbokslut, affärs-
plan och budget, analys av kundstock och leverantörs-
beroende, genomgång av kapitalbindning, nettoskuld 
och väsentliga åtaganden.  

6. erbjudandet
När värderingen av målbolaget och möjliga synergi- 
vinster är färdigställda skapas en lämplig transak-
tionsstruktur. De flesta säljarna föredrar en kontant 
betalning, men oftast används olika modeller för 
tilläggsköpeskilling då säljare tenderar att ha en mer 
positiv syn på sina egna framtidsprognoser. Problemen 
med tilläggsköpeskilling uppstår när köparen snabbt 
vill integrera målbolaget och utvinna synergier – vilket 
försvårar en rättvis mätning av målbolagets utveckling. 
Vid köp av entreprenörsdrivna företag där tidigare 
ägaren sitter på många kontakter och detaljkunskap 
kan det vara värt att snabbt genomföra en överlämning 
av kontakter och sedan låta en ny ledare ta över. Men 
om den tidigare ägarens kunskap är en del av förvärvs-
motivet kan denne istället ges aktier i det gemensamma 
bolaget, möjligen med en utköpsmekanism. Större 
koncerner kommer generellt inte att acceptera 

tilläggsköpeskillingar 
men kan gå med på 
en säljarrevers för att 
underlätta finansi-
eringen. Säljarreverser 
är också användbart 
mot entreprenörer 
och kan knytas mot 
bolagets utveckling. 
Har man som köpare 
goda finanser kan 
detta användas till 
fördel då många 
säljare kan tänka sig 
en köpare med lägre pris om denne kan lova en snabb 
affär och stor del kontant betalning.   

7. Slutförande
Slutförhandlingen handlar mycket om känslor och 
en tydlig projektplan med förbestämda avstämnings-
punkter kan skapa den trygghet säljaren behöver. 
När priset är överenskommet bör en avsiktsförklaring 
skrivas som även tydliggör det material som skall 
fram. Som köpare kan en exklusivitet på 6-8 veckor 
vara önskvärt. Oavsett storlek måste en due diligence 
genomföras, helst med både legala och finansiella 
rådgivare. Motstå frestelsen att spara pengar genom att 
dra ner på advokat eller revisorskostnader. Bättra att få 
upp alla problem och frågor på bordet så snabbt som 
möjligt. En omförhandling av priset är helt i sin ord-
ning om due diligencen visar på brister mot vad som 
tidigare utlovats. Undvik dock att ta upp småfrågor 
om du inte känner att de har beloppsmässig betydelse. 
Parellellt med due diligence och avtalsförhandling 
måste en integrationsplan förberedas. Första dagen 
som ägare är oerhört viktig för att sätta agendan och 
visa effektivitet.  

Många köpare ser fördelar med att ta in en rådgivare. 
Mycket för att själva kunna fokusera på den egna 
verksamheten och en framtida integration. Förvärvs-
processen är väldigt omfattande och tidskrävande och 
det finns mycket att vinna på en effektiv hantering och 
projektledning. Rådgivare kan också bidra till bättre 
research och analys av målbolag, hjälp i förhandling 
och dokumentation, projektledning av due diligence 
och advokater. Se till att rådgivaren ställer upp med 
olika kompetenser i sin grupp – både analyskraft och 
förhandlingserfarenhet. Arvodet kan ofta struktureras 
med huvuddelen på success-fee. 

För ytterligare frågor och diskussioner nås 
Bertil Karlsson på 08 - 782 93 00 eller 
bertil.karlsson@arctos.se.

m&Agistern har ju varit med om ett antal upp- och nedgångar 
och börjar känna igen mönstret.  dags nu att damma av förvärvs-
strategierna för de företagare som vill ta möjligheterna i flykten.  
Från m&Agistern får vi följande summering i sju steg. 
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NU GÅR STARTSKOTTET FÖR ENTREPRENÖRSFONDEN!

Arctos Fonder har samlat världens bästa fondförvaltare 

som står i startblocken för att få förvalta dina pengar. 

Vi väljer vinnare!

Vill du veta mer, kontakta Arctos Fonder på tel. 

08-782 93 17 eller besök oss på www.arctosfonder.se

Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Pengar som placeras i fonder kan både öka och 

minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.


