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Efter ett osäkert 2009, där börsen trotsade ständiga spekulationer om lågkonjunkturens långvarighet och 
finansmarknadens kommande stålbad med en uppgång på drygt 50 procent, har vi till slut nått en punkt där 
det finns ett övergripande koncensus av att det värsta är över. Lågkonjunkturer för tack och lov ofta en hel del 
goda saker med sig. Företagare tvingas till nytänkande och entreprenörsskapet blommar upp. Listan på 
framgångsrika företag som startats under just lågkonjunkturer kan göras lång. I dagens marknad finns gott om 
investerare med kapital som vill slå mynt av just detta och stödja nya eller expanderande företag med innovativa 
affärsmodeller och produkter. Det är när kurvorna börjar peka uppåt som köpare och säljare börjar kunna 
mötas igen och det är just då som en kapitalinjektion kan göra som mest nytta för att flytta fram marknadsposi-
tionen.

I detta nummer av M&Agasinet berättar vi bland annat om en entreprenör som med utgångspunkt i sina 
största intressen – resor, miljö och musik – startat re:earth i samarbete med en rad olika miljöorganisationer. Läs 
mer om hur Andreas Wadström stödjer lokala miljöprojekt i Thailand OCH tjänar pengar på det på sidan 4.

För bra företag finns alltid en marknad, och trots det tuffa finansieringsklimatet var Arctos rådgivare i ett 
antal lyckade försäljningar under det senaste halvåret. Ett lysande exempel är Rolf Brorssons skapelse Brafab, 
Nordens största leverantör av fritidsmöbler och som grundades för över 80 år sedan. Brafab, som stod inför ett 
generationsskifte, såldes i en konkurrensutsatt process till en strategiskt riktig partner som kommer att fortsätta 
den framgångsrika vägen att erbjuda det bästa inom fritidsmöbler till bra priser och med personlig service. Mer 
om Rolf Brorssons livsverk och hans goda råd till nya entreprenörer läser du på sidan 8.

I detta nummer ger vi även en närmare presentation av Arctos Entreprenörsfonden – en ny fond-i-fond som 
samlar världens bästa förvaltare till låga kostnader. Entreprenörsfonden har startats med just entreprenörer i 
åtanke med en långsiktigt kapitalbevarande och effektiv förvaltning. 

I april släppte vi årets första M&Arknadsrapport, listan över 
företagstransaktioner i mid-market i Sverige och kunde konstatera att 
företagsaffärerna ökat med 71% jämfört med sista kvartalet 2009. Vi 
ser nu en återgång till mer stabila värderingar och för de företagare 
som har hållit huvudet kallt och fokuserat krafterna internt öppnas nu 
många intressanta möjligheter för partnerskap med Private Equity och 
industriella samgåenden. Efterfrågan på förvärvsobjekt är stor – hör 
av dig till oss så kan vi ge ett utlåtande kring just din verksamhet och 
dina möjligheter!

Till sist önskar vi er alla en trevlig sommar!

LEDARE

Kontakt: 
 

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

www.arctos.se

OMSLAG: Andreas Wadström i Bergianska 
Trädgården.
Foto: Ulf Berglund.
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Tuffa tider har slagit hårt mot de svenska 
företagen oavsett storlek och en majoritet av bolagen 
har tappat mellan 10-40 % av sin omsättning. I 
finanskrisens kölvatten anses Sverige, enligt 
EU-organisationen PRO INNO, dock vara ett av de 
länder som hanterat krisen bäst och har utsetts till ett 
av de mest innovativa länderna i världen. Genom att 
hitta nya marknader, infallsvinklar, kunder och 
säljkanalerna har svenska företagare lyckats begränsa 
tappet, i kombination med fokus på kostnader, och 
varit snabba i vändningen uppåt. 

Tydliga tecken på ökande handel är exporten som 
är på uppgång. En av de mest använda strategierna 
har varit att söka nya marknader utanför Sveriges 
gränser, vilket varit lyckat då bl.a. Kina, Brasilien och 
Indien visat stabil tillväxt.

Svenska Entreprenörer är optimistiska efter 
konjunkturraset 2009, enligt en studie, utförd av 

Arctos undervisar i M&A på Handelshögskolan

I februari anordnades kursen M&A Demystified på Handelshögskolan i Stockholm. 
Kursen syftar till att ge studenterna en god inblick i rollen som M&A-rådgivare och fokus låg 
på de mer strategiska och kreativa sidorna som krävs för att bli framgångsrik i företagsförsälj-
ningar och förvärv. 

Kursansvarig var Robert Bäckström, Associate Partner på Arctos.
– Det har varit jättekul att hålla i kursen och att det varit ett så stort intresse för kursen. Det 

är viktigt att vi i branschen arbetar för en ökad förståelse kring vad vårt arbete innebär, många 
av studenterna vet inte riktigt vad det är man gör när man jobbar med just M&A. Det handlar 
inte bara om finansiering och siffror utan väldigt mycket om att ha god människokännedom 
och ett gott sinne för affärer, säger Robert Bäckström.

En del av kursen var en casetävling där studenterna själva fick agera M&A-rådgivare och 
presentera en fallstudie för övriga kursdeltagare.

Ett stort grattis till vinnarna av casetävlingen: Martin Skoglund, Marcus Janback, Robin 
Norberg och Elin Carlsson!

Läs mer om vinnarna och M&A Demystified i den elektroniska versionen av M&Agasinet 
på www.arctos.se.

Preparing for the Upturn - 
entreprenörskväll i Malmö

I februari bjöd Arctos och Vinge in en spännande 
blandning av entreprenörer, styrelseproffs och private 
equity investerare till en kväll i företagandets tecken, i 
en region där affärsdrivet är starkt. På Vinge 
Advokatbyrås kontor i Malmö samlades ett 40-tal 
personer för att diskutera hur man som entreprenör 
planerar inför framtiden och den kommande 
konjunkturvändningen och för att resonera kring 
möjligheterna i partnerskap med private equity fonder. 

Kvällen inleddes med att Anders Petterson, före 
detta koncernchef för Thule, berättade om sina 
erfarenheter av utmaningar och möjligheter i ett 
osäkert affärsklimat. 

Thule som startades redan 1942 var då ett 
familjeföretag som tillverkade råttfällor. Över ett halvt 
sekel senare är företaget en internationell koncern med 
3000 anställda med inriktning på biltillbehör och 
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SIFO. 64 % av företagen anser att det finns goda 
utsikter att expandera jämfört med 60 % för ett år 
sedan. Samma studie visar att 31 % av företagen 
investerat i nya produkter/tjänster och 37 % i nya 
marknadssegment. Vissa företag har även dragit 
nytta av de förvärvsmöjligheter som har skapats.

Under 2010 har självförtroendet börjat komma 
tillbaka och det finns fortfarande goda chanser att 
dra nytta av de möjligheter som skapats under 
lågkonjunkturen. De företag som idag står starkare 
positionerade än tidigare har alla en gemensam 
nämnare – en långsiktig strategi.

Nu är inte bara ett gyllene tillfälle för unga 
entusiastiska företag att födas och blomstra, det är 
också ett tillfälle för dig som är etablerad att växa och 
tänka nytt.

Entreprenörskapet blommar i lågkonjunktur

transportaccessoirer för fritid och med en omsättning 
på över 6 miljarder kronor. Det var 2002 under EQT:s 
ägande som Anders Petterson klev in som koncernchef 
i Thule och sedan dess har företaget haft både upp och 
nedgångar. Under kvällen berättade Anders om sin 
resa med Thule och delade med sig av sin syn på 
riskkapital och hur man förbereder sig inför en 
stundande konjunkturuppgång.

Efter Anders inledande presentation fortsatte 
kvällen med en paneldebatt om ägarstrategi, 
möjligheter och risker i ett nytt marknadsläge. I 
panelen som modererades av Thomas Karlsson från 
Arctos satt också Hans Karlander från Karnell och 
tidigare grundare av Procuritas, Anders Brantberg VD 
Noorfoods, Erik Gabrielson Partner i Vinge och 
tidigare nämnda Anders Petersson.

När Thomas Karlsson från Arctos ställde frågan; 
”Är Private Equity fondernas tid förbi i kölvattnet av 
en åtstramning i bankmarknaden?”, fick han snabbt 
svar.

Hans Karlander från Karnell menade att kombina-

tionen av kort- och långsiktigt ägande är en förutsätt-
ning för framgång, lika mycket som en skicklig 
företagsledning. 

-Jag har varit med om ett antal ägarskiften och jag 
är positiv till det Private Equity bolagen kan bidra 
med. Jag och min partner hade när vi startade bolaget 
ingen erfarenhet av bolagsstyrning alls. En förutsätt-
ning för vår framgång har varit att vi fått hjälp med de 
saker vi inte varit bra på. Det hela handlar naturligtvis 
om vad man har för erfarenheter själv men för egen del 
har partnerskap med Private Equity aktörer gett mig 
möjligheten att ägna mig åt det jag är bra på, avslutade 
Anders Brantberg, VD på Norfoods.

Det blev en spännande diskussion om företagande 
och ägarstrategier som avslutades med vinprovning och 
middag.  Läs mer om Anders Petterssons resa med Thule 
och den intressanta paneldiskussionen i den elektroniska 
versionen av M&Agasinet på www.arctos.se.

Vill du diskutera ditt företagande eller dina tankar 
kring ett partnerskap med Private Equity? Tveka inte 
att kontakta oss på Arctos!
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ENTREPRENÖRSKAP

Re:earth lyfter fram den lokala kulturen i modern tappning. 
Flera lokala skolor uppträdde under festivalen och fick
också stöd av Reearth i form av bidrag.

Ur Thailands djungel föds Re:earth 
                  – möt Andreas Wadström som

omvandlade sin passion till
                           lukrativ affärsidé
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Hur skiljer sig den nya generationen entreprenörer från den gamla skolan? En utbredd uppfattning om unga entreprenörer 

är att det finns två grenar. En grupp som skulle vilja göra snabba klipp och ”casha in” och en andra grupp som vill satsa på 

ett företagande där deras självförverkligande är i fokus och har ett mindre kommersiellt intresse. Men kanske går de tu att 

kombinera? Andreas Wadström är en ung entreprenör som vågat satsa på att driva eget. Andreas företagande började med 

att han lade fokus på sina största intressen; resor och musik, affärsplanen växte fram allt eftersom.

Efter studier i London, 
ett par år på resejätten 
Lastminute.com kände 
Andreas att det var dags att 
pröva lyckan på egen hand. 
Efter devisen ”ägna dig åt 
det du tycker är kul så blir 
du framgångsrik” ägnades 
mycket tid åt resor och 
musik. Äventyrslusten och 
viljan att se världen har 
alltid funnits där och det 
stora intresset för dykning 
har fört honom kors och 
tvärs mellan kontinenter. 
Men det var något särskilt 
med Thailand. Kulturen. 
Människorna. Livet. 

Efter att ha försörjt sig på 
frilansuppdrag och 
projektanställningar inom 
marknadsföring och 
evenemang fick han ihop med Jason Diakité 
(Timbuktu) idén att anordna en festival för miljön. 
Som erfaren backpacker var det lätt att förstå vad 
som skulle fungera i målgruppen och hur de skulle nå 
ut. 

– Egentligen såg vi det nog mest som en rolig grej 
från början, ett projekt som skulle ge oss en betald 
semester och samtidigt göra något gott för miljön, 
men det växte sig större och större och jag insåg 
ganska snart vilken potential projektet faktiskt hade.

Klimatsmart konsertarrangemang

Re:earth är enkelt förklarat en klimatsmart 
musikfestival för miljön. Festivalen arrangeras i 
samarbete med några av världens största miljöorgani-
sationer som svenska SIDA och Mangroves For the 
Future, MFF som lanserades av Bill Clinton. MFF är 
en del av IUCN, världens första och största miljöor-
ganisation med eget säte i FN. Målgruppen för den 
två dagar långa musikupplevelsen är både resenärer 
och lokalbefolkning. En del av vinsten går till att 
återställa det lokala kustnära ekosystemet samt att 
bidrag från MFF går oavkortat till miljöprojektet. 
Forskning visar att turismen orsakar en hel del 
problem både på land och i vatten, det märker man 
inte minst som hängiven dykare. 

– Det är viktigt att vi som resenärer tar ansvar för 
vår påverkan och inte bara reser vidare till nästa 
paradis när massturismen har förstört en destination. 
Att den rätta vägen skulle vara att klimatkompensera 
en resa genom att betala extra till resebolagen eller att 

välja bort långväga 
destinationer är det få med 
insikt i frågan som tror på. 
Att exempelvis välja bort 
Thailand som resmål skulle 
knappast göra miljön i 
Thailand bättre, då detta 
slår direkt på ekonomin, 
vilket i sin tur kommer att 
tära mer på naturresurserna 
än att välja en hållbar 
lösning utifrån flera 
aspekter. Vi erbjuder en 
musikupplevelse som ett sätt 
att ta ansvar, ett sätt att ge 
tillbaka och säkerställa 
positiva effekter på miljön i 
det område du besöker, 
förklarar Andreas. 

Den första festivalen 
arrangerades i Koh Tao i 
februari 2009 och i år gick 

evenemanget av stapeln på Koh Samui och hade över 
3000 besökare. 

– Omfattningen var betydligt större i år, första 
gången var mer av ett test, nu vet jag att det här 
verkligen fungerar och att jag kommer att kunna ta 
det här konceptet vidare till många fler ställen runt 
om i världen.

Kommersiella partners

Det har varit mycket arbete inför årets festival och 
Andreas har jobbat hårt på att att knyta kontakter i 
Thailändskt näringsliv och i flera intresseorganisa-
tioner. 

– Jag har fått med mig en blandning av organisa-
tioner och kommersiella aktörer som sponsorer, det 
är såklart viktigt att ha både och för det här 
konceptet. Miljöorganisationerna är en förutsättning 
för att vi ska kunna genomföra miljöprojekten men vi 

behöver självklart också kommersiella sponsorer 
inom flera branscher. 

Idag har Re:earth bland annat ett samarbete med 
MTV för att filma och promota festivalen. Främst 
genom Jason (Timbuktu, red. anmärkning), finns 
många goda kontakter inom musiklivet och på årets 
festival medverkade artister som Timbuktu, Promoe, 
Looptroop Rockers, Sahara Hotnights och Tingsek. 
Till nästa år kommer man att satsa på att ha fler 
internationella artister från de nyckelmarknader man 
jobbar mot. Det rör sig om fyra till fem länder.

 – Artisterna och våra sponsorer har själva också 
varit delaktiga i miljöprojekten, funnits på plats och 
jobbat som volontärer tillsammans med media, 
lokalbefolkningen och Thailändska skogförvalt-
ningen med att bygga erosionsdammar, berättar 
Andreas och fortsätter

– Det har fungerat väldigt bra och framförallt är 
det otroligt kul att det verkligen finns ett engage-
mang kring de här frågorna, en vilja att ta ansvar. För 
de kommersiella sponsorerna är detta såklart ett 
väldigt kul sätt att visa upp att man verkligen gjort 
något konkret, varit delaktig och fått en större 
förståelse för vad allt handlar om och vilka lösningar 
som finns.

Kapital och kompetens

Nästa steg för Re:earth är att hitta en medinveste-
rare. 

– Just nu jobbar jag med att färdigställa affärspla-
nen samt att planera nästa års festival med allt vad 
det innebär. Vi har knutit till oss ett bra nätverk av 
kontakter samt en bra mix av mediepartners, vi har 
ca 90 000 kvm strand och djungel inför nästa år. 

De idéer man inte kunde realisera detta år 
kommer man att arbeta hårdare på inför kommande 
arrangemang, det gäller exempelvis en mer interna-
tionell prägel. Andreas menar att Re:earth kommer 
att jobba hårt under året för de förbättringar som kan 
göras.

– Nu när allt är dokumenterat och det finns 
processer för hur hela genomförandet ska gå till från 
sponsorer till val av plats, artister, logistik etc så blir 
det väldigt tydligt att det är ett väldigt lukrativt 
koncept. Under årets festival så tittade vi mycket på 
vilka ytterligare intäktsmöjligheter som finns och 
möjligheterna är mer eller mindre obegränsade. Mat, 
dryck och alla möjliga typer av försäljning på 
festivalområden och samarbeten med reseproducen-
ter för paketresor.

En stor del av det kapital som Re:earth planerar 
att ta in kommer att gå till utvecklingen av en egen 
webbplattform. 

UNGT
ENTREPRENÖRSKAP

   Vi erbjuder en musik-
upplevelse som ett sätt att 
ta ansvar, ett sätt att ge 
tillbaka och säkerställa 
positiva effekter på miljön 
i det område du besöker
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Flera av Sveriges största artister 
medverkade för att samla in pengar till 
att restaurera det lokala ekosystemet 
och sprida medvetenhet kring hållbar
turism och ansvarsfullt resande.
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FAKTARUTA

Namn: Andreas Wadström, VD och grundare

Företag: Re:earth

Verksamhet: Försäljning av konceptualiserade 
konsertarrangemang

Kontakt: andreas@reearth.se

Senaste arrangemang: Re:earth 2010 på Koh 
Samui i Thailand med över 3000 besökare

UNGT
ENTREPRENÖRSKAP

– Till årets festival hade vi en otrolig hjälp av 
sociala medier, kanaler som Resedagboken och 
Facebook har varit de viktigaste medierna för oss 
utöver ”word of mouth”. Inför nästa års festival 
kommer vi utveckla det som fungerade bra i år men 
skapa betydligt större utrymme i media genom en 
blandning av marknadsföring, 

PR och med hjälp av våra aktivister. Genom en 
extern investerare hoppas Re:earth få mer än bara 
kapital. 

– Att få hjälp av någon med erfarenhet av att 
bygga och driva tillväxtbolag vore guld värt menar 
Andreas.

Vinstdrivande välgörenhet?

Inte sällan kommer frågan om man verkligen kan 
tjäna pengar på ”välgörenhetsföretag” upp. 

– Vi ser inte detta som ren välgörenhet utan mer 
som något nödvändigt som fler borde syssla med. 
Kommersiella företag borde tänka mer långsiktigt 
och ta större ansvar för våra gemensamma naturresur-
ser, speciellt inom resebranschen som lever på 
drömmen om ”semester i paradiset”. Tvärtemot vad 
många tror finns inga motsättningar kring att arbeta 
med välgörenhet och samtidigt ha ett kommersiellt 
intresse, man behöver inte vara en non-profit 
organisation för att göra skillnad. Ett talande exempel 
är The Body Shop som startades av en brittisk 
entreprenör och djurrättsaktivist, ett företag som idag 
omsätter flera miljarder kronor. Idag har många 
företag någon form av CSR- eller CSER policy och 
ger en liten del av vinsten till en befintlig välgören-
hetsorganisation med starkt varumärke som en del i 
marknadsföringsstrategin. På Re:earth har man dock 
valt en större delaktighet oh därför utvecklat  
miljökonceptet ihop med forskare och doktorer inom 
just CSR och miljö. Detta upplägg möjliggör att 
sponsorer och partners kan använda sponsorskapet 
som en del av deras egen CSR-policy utöver det 
mediala värdet.

Andreas övertygelse att Re:earth är ett koncept 
som kommer att fungera globalt går inte att ta miste 
på, han menar att västvärldens engagemang i de 
länder vi besöker som turister är en förutsättning om 
vi vill fortsätta resa dit. 

– Vi är otroligt medvetna i Sverige idag och det är 
en självklarhet att göra allt vi kan för att jobba mot ett 
hållbart samhälle, vare sig det är i vårt hemland eller i 
någon annan del av världen. Vi unga idag tillhör 
”Generation E” och jag vet att Generation Environ-
ment är här för att stanna.   ¢

Erosion bidrar till att kväva korallreven genom att jord 
och sediment sköljs ner i havet under regnperioden och 
lägger sig som en hinna på reven som slutligen dör.
Att bygga erosionsdammar är en beprövad lösning med 
många positiva sidoeffekter som exempelvis ökad 
grundvattennivå.
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Arctos Fonder investerar i 
unga entreprenörer 
Den nya fonden Arctos Entreprenörsfond har som namnet antyder entreprenörer 

som främsta målgrupp. Arctos Fonder har skapat ett fond-i-fond erbjudande som 

tillhandahåller marknadens mest professionella och kostnadseffektiva förvalt-

ningsmodell. Arctos Entreprenörsfond är dock inte bara en fond, den är betydligt 

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 ett långsiktigt företagsbyggande.

Arctos Fonder startades av Arctos tillsammans med ett antal framgångsrika entreprenörer som alla har 
”satsat i fonden”. Bland grundinvesterarna finns bl.a. Rolf Brorsson (Brafab), Roger Johansson (Muscle 
Machine), Hans Westberg och Bengt Malmström.

– Fonden har varit igång sedan årsskiftet och i samband med uppstarten bildade vi också ett nätverk för våra 
investerare med två fokus, dels att hjälpa unga entreprenörer med råd och utveckling men också att hjälpa 
etablerade bolag med management-expertis, berättar Peter Birath, VD och Partner i Arctos Fonder. Med hjälp 
av vårt entreprenörsnätverk som består av företagare med lång erfarenhet av bolagsbyggande kommer vi att 
kunna erbjuda unga entreprenörer hjälp med just detta.

Unga entreprenörer är idag otroligt drivna och har många goda affärsidéer som marknaden efterfrågar, 
dessutom är många både välutbildade och internationellt orienterade. Men hur får vi fler unga att våga starta eget 
och hur underlättar vi för dem att driva företag? På Arctos Fonder vill man säkerställa att traditionen av 
innovativt företagande och entreprenörskap bevaras.

I samarbete med Styra Styrelseutveckling utlyser Arctos Fonder ett stipendium för unga entreprenörer. Målet 
är att hjälpa en ung entreprenör med att ta sitt bolag till nästa nivå. –Det handlar om att hjälpa unga entreprenö-
rer som kommit igång men behöver hjälp med att verkligen lyfta, vi vill ge dem en möjlighet att arbeta som större 
bolag, att få en ordentlig styrning. Arctos Fonders stipendium, som delas ut en gång per år, ger företagare en 
möjlighet att få hjälp med att arbeta fram ett tydligt ägardirektiv och bekostar en erfaren styrelseordförande 
under ett år. 

Gunnar Alexandersson, VD och Partner på Styra har 20 års erfarenhet av ägarrådgivning och styrelserekryte-
ring.  

– När en entreprenör har en stark utvecklingsvilja för både bolaget och för sig själv så är både ägardirektiv och 
en extern styrelseledamot väldigt kraftfulla verktyg för att realisera entreprenörens vilja. Det är viktigt att 
företagsägarna får upp ögonen för och förstår nyttorna med dessa verktyg, ett aktivt styrelsearbete kan vara en 
avgörande framgångsfaktor för alla entreprenörer, menar Gunnar.

Är du intresserad av Arctos Fonders stipendium för unga entreprenörer hittar du mer information samt 
detaljerade ansökningskriterier på www.arctosfonder.se.   ¢

UNGT
ENTREPRENÖRSKAP

STIPENDIEKRITERIER

Kriterier för att söka stipendiet:
Omsättning mellan 10 och 50 MSEK med •	
positiv EBIT.
Affärsidén skall vara unik och väl beprövad.•	
Bolaget skall uppvisa en god tillväxt på •	
marknaden med nöjda referenskunder.
Som entreprenör är du rutinerad och hängiven •	
ditt projekt. Ledarskap och affärssinne är 
naturliga inslag i din karaktär. Du är vidare 
prestigelös och mottaglig för extern rådgivning 
för att ta ditt bolag till nästa nivå.

Entreprenörsfonden – 
En möjlighet att investera i flera av 
världens ledande fondförvaltare

Arctos erbjuder aktiv förvaltning av kapital. Detta 
innebär att vi följer och utvärderar fonder, förvaltare 
och marknader samt aktivt bestämmer hur dina 
pengar ska vara placerade. Vi har skapat en förvalt-
ningsmodell för entreprenörer som tillhandahåller 
marknadens mest professionella och kostnadseffektiva 
förvaltningsmodell, och som i dag endast erbjuds de 
absolut största institutionella placerarna. Med vår 
fondportfölj kan alla som känner sig trötta på 
aktiefonder äntligen spara på ett lugnare sätt utan att 
förlora möjligheten till en god avkastning. 

Hur fungerar det?

Vi har skapat en fondportfölj som inte är känslig 
för aktiemarknadens svängningar på samma sätt som 
en fondportfölj med mycket aktiefonder. Arctos 
Fonder tillämpar en multistrategi och investerar i en 
blandning av olika tillgångsslag såsom, svenska och 
globala tillväxtmarknadsfonder, obligationer, råvaror 
och alternativa investeringar som hedgefonder. 
Grunden i vår investeringsfilosofi är att hitta unika 
och aktiva förvaltare världen över. Genom allokering 
mellan olika tillgångslag ska vi uppnå ett förvalt-
ningsresultat som ger en trygg fondportfölj och en 
bra riskjusterad avkastning. Vår målavkastning är 10 
procent årligen efter avgifter. Genom ett samarbete 
med en oberoende investeringskonsult, får vi tillgång 
till en analysfunktion på ett 40-tal analytiker med 
såväl svensk som global närvaro som hjälper oss att ta 
fram de bästa fonderna över hela världen. Samarbetet 
ger oss också möjligheter att upphandla fondandelar 
tillsammans med några av Sveriges största pensions-
stiftelser till lägsta möjliga kostnad. 

Vem passar den för och hur är det 
med risken?

Portföljen är gjord för den som vill ha en förvalt-
ningstjänst med relativt låg risk och där avkastning-
en inte är beroende enbart av aktiefonder. Vi har 
skapat den här fonden för att möta våra entreprenö-
rers längtan efter lugn och stabilitet på en del av sitt 
sparande. Eftersom portföljen förvaltas aktivt, kan 
fondens förvaltningsteam göra omplaceringar mellan 
de ingående fonderna, framförallt för att minska 
risken för värdeminskning. Syftet är att ständigt 
förbättra relationen mellan avkastning och risk. 
Arctos Entreprenörsfonden har en väsentligt lägre 
risk än aktiemarknaden.
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ROLF BRORSSON - 
MANNEN BAKOM MÖBELJÄTTEN

Idag är det över 80 år sedan som Rolf Brorssons far gick runt bland gårdarna i 

Halländska Hishult och sålde hemmagjorda träskedar, vispar och flätade po-

tatiskorgar. Produkterna tillverkades i familjen Brorssons källare. Sortimentet 

skulle ganska snart komma att utvecklas och redan i mitten på 30-talet fanns 

flätade korgstolar och enklare trädgårdsmöbler i portföljen. Hantverket gick i 

arv från far till son och resten är, som man säger, historia.

FAKTARUTA BRAFAB

Startår: 1928
Verksamhet: Distribution av fritidsmöbler 
Omsättning: 270 MSEK
Ledning: Rolf Brorsson ägare, Ronny Rudolf VD, 
Ingvar Ekström, Ekonomichef
Ort: Hishult
Nuvarande ägare: Furninova 80% (ägare Benny 
Nilsson), fam Brorsson 20%
Nuvarande VD: Thomas Johannesson
Hemsida: www.brafab.se

– Min far köpte sin första bil 1928 för att kunna 
köra runt bland gårdarna i Halland och till markna-
der för att sälja sina produkter, berättar Rolf Brorsson

Efter ett par år av försäljning bland gårdarna hade 
familjen lyckats spara ihop ett mindre kapital och 
kunde då börja importera rotting från Indonesien. 

– Hela vintrarna satt vi och flätade i källaren för 
att kunna sälja under sommarhalvåret, fortsätter Rolf 
som slutade skolan tidigt för att börja jobba i 
familjeföretaget. 

Konkurrensen var hård och i familjen Brorssons 
källare arbetade man flitigt för att tillverka stora 
volymer med hög kvalitet.

– Den 29 september 1959 är ett viktigt datum för 
mig, då fick jag mitt körkort och det kändes som att 
jag kunde börja hjälpa far med försäljningen på 
riktigt. Då åkte jag till Varbergs marknad och sålde 
korgar, jag minns att det var jättetufft under början 
av dagen men att jag vägrade att ge upp, jag ville visa 
hela min familj och hela världen att mig skulle det 
minsann bli något utav. När dagen var slut hade jag 
sålt för 180 kronor. 

– Varenda korg hade jag sålt, det var stort, skrattar 
Rolf.

Först i Kina

Rolf Brorssons företagande bygger mycket på 
envishet, på att aldrig ge upp. 

– Att bygga upp en verksamhet tar tid, bolaget 
Brafab har funnits i över 80 år men tillväxten har 
varit långsam och man kan säga att 1970 är lite av en 
milstolpe, då sålde vi för en miljon. Familjeföretaget 

hade då gått från att sälja handflätade korgar till 
privatpersoner till att leverera trädgårdsmöbler till 
företag i hela Sverige.

För Brafab har det varit både med och motgångar 
sedan den första milstolpen. I mitten på 70-talet blev 
tempot för högt för Rolf och han började visa 
symptom på allvarlig överansträngning. 

– Man får inte glömma bort sig själv, för hemma i 
sjuksängen gör man ingen nytta, menar Rolf och 
berättar att han efter en tids vila kom tillbaka till 
arbetet men att det varit viktigt att ständigt påminna 
sig om att inte arbeta för mycket, även om det är svårt 
att låta bli.

Under 80-talet gjordes stora investeringar i att 
bygga både utställningslokaler och lager men det var 
egentligen först 1991 som det lossnade på riktigt. 

– Det var på 90-talet jag började resa till Kina, jag 
lyckades knyta många bra kinesiska affärskontakter 
och med de konkurrenskraftiga tillverkningspriserna 
kunde vi köpa in stora kvantiteter, berättar Rolf. 
Brafab var ett av de första möbelföretagen på plats i 
Kina och har byggt långa relationer med ett antal 
huvudleverantörer. Genom att arbeta nära sina 
leverantörer har man haft möjlighet att påverka både 
design och materialval. Många av de bästa tillver-
karna säljer till många marknader men genom de 
goda leverantörsrelationerna har man på Brafab 
kunnat ta fram de rätta produkterna för just den 
nordiska marknaden. 1995 omsatte Brafab 110 
miljoner och idag är Brafab störst i Norden på 
fritidsmöbler och omsätter 270 miljoner kronor.

Varumärket – en framgångsfaktor

En stor del av sin framgång tillskriver Rolf 
satsningen på varumärket Brafab. Till skillnad mot 
många andra möbelimportörer har Brafab alltid 
investerat i sitt varumärke och mäter löpande 
igenkänningsgraden hos slutkonsument. Brafab har 
också byggt upp ett unikt nätverk av återförsäljare 
och är störst inom specialfackhandeln. Filosofin är 
att alla kunder ska känna sig utvalda hos Brafab, 
service och relationsbyggande har alltid varit i fokus. 
Kombinationen av en bred produktportfölj, starkt 
varumärke och hög service och leveranssäkerhet har 
gjort Brafab till den största och i många fall enda 
leverantören till många återförsäljare.

 – Brafab har blivit ett välmående och framgångs-
rikt företag tack vare oss som arbetar här, personalen 
är allt, det är de som bygger vårt varumärke och 
bygger våra relationer. 
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Rolfs bästa råd till unga entreprenörer: 

Starta ditt bolag på egen hand så att din vilja gäller, när man har råd kan •	
man anställa någon man har förtroende för men behåll ägandet själv
Ta dina egna beslut och lita på dig själv, magen ljuger inte•	
Belöna dina medarbetare när det går bra, underskatta aldrig din personal•	
Det finns inga snabba klipp, det tar tid att bygga bolag, ha tålamod•	
Jobba inte ihjäl dig, det är kul att jobba men man ska ta hand om sig själv •	
också

– Jag har varit väldigt noggrann med att vara 
öppen mot mina medarbetare, total transparens 
kring siffror och resultat och så har jag självklart 
belönat personalen när det gått bra, berättar Rolf. 
Det är ett ständigt pågående arbete att motivera 
personalen men det är viktigt att prioritera det. 

– Jag har gjort en del misstag men man lär sig av 
det, efter 53 år i bolaget rullar det på ganska bra, man 
vet vad som fungerar.

Det är viktigt för Brafab att jobba nära sina 
leverantörer för att på så vis tidigt kunna påverka 
design och materialval. De största och bästa 
tillverkarna säljer till fler marknader och då är det 
extra viktigt att Brafab får fram rätt produkter för 
den nordiska marknaden. 

– Min far var kvar i bolaget tills han blev 82 år 
gammal och själv fortsätter jag gärna ett tag till men 
inte som ägare, både jag och mina systrar kände att 
det var dags att lämna över till någon annan även om 
vi gärna är verksamma inom bolaget, åtminstone ett 
tag till.

Att sälja sitt bolag är inget enkelt beslut, särskilt 
inte när den viktigaste aspekten vid valet av köpare är 
att denne verkligen avser att bevara det man byggt 
upp under en hel livstid. 

– Med hjälp av Arctos hittade vi till slut rätt 
köpare, det ska stämma på flera nivåer, inte minst på 
ett personligt plan menar Rolf och fortsätter, Benny 
Nilsson är en otroligt bra och ambitiös kille som 
lyckats väldigt bra med Furninova och det känns 
jättebra att bolaget drivs vidare av en riktig entreprenör.

Min far var kvar i bolaget
tills han blev 82 år gammal

Även Arctos Fonder var ett naturligt val för Rolf 
som uppskattar fondens affärsidé med världsledande 
förvaltare till bra priser. 

– Pengar måste förvaltas med stort ansvar och rätt 
riskprofil, med stabil avkastning över tiden ger ju 
ränta-på-ränta effekten ett fantastiskt utfall, 
dessutom gillar jag idén att jobba med unga 
entreprenörer och hjälpa dem på vägen, menar Rolf. 
För en del av pengarna som realiserats ska Rolf bygga 
ett nytt Boningshus. 

– Nu ska jag skapa mig ett härligt och avslappnat 
liv i Markaryd, umgås med familjen och kanske köpa 
en ny bil.   ¢

Bror Brorsson, far till Rolf, framför gården i Hishult
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   Brafab har blivit ett 
välmående företag tack 
vare oss som arbetar här



Sociala medier – haussad hype eller business boost?

Sök på ditt eget företag/namn/varumärke kontinuerligt – andra gör det•	
Var tillgänglig, lägg upp information om ditt företag där dina intressenter finns så blir det lättare för dem •	
att hitta dig 
Följ branschkollegor, journalister och andra nyckelpersoner inom ditt område på Twitter – du kommer bli •	
förvånad vad mycket intressanta tips du kommer få
Har ditt företag en kundtjänst, fundera på om den ska börja gå ut och proaktivt svara på frågor där •	
människor ställer dem (det är nämligen lätt att hitta missnöjda eller undrande nuförtiden)
Starta bara en företagsblogg om det ni skriver om är engagerande för den grupp ni vill nå och ni har tid att skriva•	
Kom ihåg dialogen, väljer ni att vara aktiva i sociala medier kräver det att ni är just sociala•	

SÅ KOMMER DU IGÅNG

- Använder du dig av sociala medier i ditt 
företagande?
Ja.

- Vilken typ av sociala medier använder du och 
hur har det påverkat din verksamhet och intäkt?
MeraHem och ExpanderaMera har Face Book-grupper. 
Vi har även en FB sida som heter StoppaSvartjobb. Det 
har vi jobbat med i några år.
Vi har även för avsikt att lägga upp FB sidor med lediga 
jobb framöver och istället för vårt tidigare tryckta 
nyhetsbrev har vi numera mailutsick varje månad till 
kunder, kandidater och andra intresserade.

Att förstå hur dina intressenter använder sociala 
medier och anpassa företaget efter det kan otvetydigt 
ge konkurrensfördelar till dig som entreprenör. 
Oavsett vilken bransch du är verksam inom. Affärer 
handlar nästan alltid om relationer, direkt mellan 
människor eller mellan människa och varumärke. 
Att vara aktiv inom sociala medier är ju precis som 
namnet indikerar, ytterligare ett sätt att skapa och 
utveckla relationer, säger Linda Waxin. Grundmeka-
nismerna för kommunikation, för att förtjäna 
förtroende eller gillande är detsamma som de alltid 
varit. Men plattformarna utvecklas och det bör 
entreprenörer dra nytta av, fortsätter hon.

Det nya söksamhället sätter press på företag att 
vara transparenta och tillgängliga, då word-of-mouth 
och rekommendationsmarknadsföring har tagits till 
helt nya dimensioner. Människor har alltid litat mer 
på sina vänner, sina nätverk eller helt enkelt andra 
människors åsikter än på företags egna påståenden. 
Nu är alla dessa åsikter en google-sökning bort, 
förklarar Linda Waxin. 

Hur börjar man?

Ett bra ställe att börja på är därför att skaffa sig en 
god omvärldsbevakning. Vilka pratar om ert företag, 
ert varumärke, era tjänster eller produkter? Var? Och 
vad säger de? Eller pratar de bara om era konkurren-
ter? Dessa insikter kommer att ge en bra grund för att 
prioritera era insatser. För prioritera är det viktigt att 
göra. Att göra allt är varken klokt eller lönsamt. 
Närvaro i sociala medier kräver tid och äkta 
engagemang.

Nästa steg är därför att hitta någon internt i 
företaget som är naturligt intresserad, chansen att 
engagemanget blir långsiktigt är så mycket större då. 

- Använder du dig av sociala medier i ditt 
företagande?
Nej, vi arbetar nog relativt sparsamt med sociala 
medier på Madeo, visst använder vi oss av sociala 
medier men inte i den grad att man kan säga att vi är 
ett företag som aktivt arbetar med sociala medier.

- Varför inte?
Sociala medier är en kanal som vi kommer att 
använda oss av i större utsträckning men vi har ännu 
inte nått dit. Den främsta anledningen är att vi just 
nu inte har den tid som krävs för att på ett kvalitativt 
sätt använda och arbeta med sociala medier. Med den 
öppenhet som sociala medier erbjuder tycker jag det 
är viktigt att man lägger tid och en tydlig strategi på 
hur man som företag använder sociala medier, det 
räcker inte med att bara kasta upp, exempelvis en 
företagsblogg, och sen säga att ”vi arbetar med sociala 
medier” det krävs en tydlig tanke med varför och hur 
man ska arbeta med sociala medier för att det ska 
träffa rätt och bidra till en positiv utveckling för 
företaget.

Anders Gratte, VD och ägare av Madeo som 
erbjuder lösningar för att effektivisera företags 
hela hantering och inköp av konsulter. 

Jessica Löfström, VD och ägare av ExpanderaMera, 
ett av Sveriges största bemanningsföretag inom 
bygg- och anläggningsbranschen samt MeraHem 
som erbjuder hushållsnära tjänster.

Ja, jag såg det på Facebook! Men du läser väl hans blogg? Kollar du upp 

henne på LinkedIn? Den ligger ju på YouTube. Googlar du det innan mötet? 

Jag fick tipset via Twitter. Lägg upp dem på Flickr. 

Känns kommentarerna igen?

Vår vardag handlar allt mer om sociala medier, såväl privat som profes-

sionellt. Att möjligheterna är oändliga och intresset stort har de flesta 

förstått. Men vilka verktyg kan gynna mina affärer och var ska jag börja?

Vi frågade Linda Waxin, strategisk rådgivare på pr-byrån Jung Relations.

Om sociala medier ur ett PR-perspektiv
http://www.doktorspinn.se/
Om sociala medier ur ett sökperspektiv
http://www.joinsimon.se/
Mymlans bloggskola
http://mymlanthereal.wordpress.com
/2010/04/08/bloggskola-i-tre-delar/
Sociala medier-gurun
http://www.briansolis.com/

TIPS OM BLOGGAR

Att lyckas med att använda sociala medier för att 
boosta din business handlar sedan om att uppmuntra 
de naturliga ambassadörer som finns där ute och 
bygga relationer med de grupper av människor där 
inga ambassadörer finns.   ¢
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Linda Waxin



Arctos M&A närmar sig 10-årsjubileum. Ambitionen från starten har 

varit att vara ”entreprenörens bästa vän” när det kommer till frågor 

som rör generationsskiften och ägarförändringar. Efter mer än fem-

hundra företagsbesök och en gedigen lista över genomförda affärer har 

vi nu utökat vårt erbjudande till våra kunder och kan nu addera möjlig-

heten att delta i investeringar i entreprenörsbolag.

Vi på Arctos har efter förfrågningar från kunder 
utökat vår verksamhet och vårt erbjudande genom 
två nya dotterbolag. Dels har vi startat Arctos Fonder 
där vi med en låg riskprofil erbjuder förvaltning av 
det kapital som kommer från företagsförsäljningar 
eller samlade vinster. Den andra relativt nya 
verksamheten , som vi ska titta lite närmare på här, 
drivs i dotterbolaget ShortCap. Här inbjuder vi våra 
kunder att aktivt deltaga i olika investeringar i andra 
entreprenörsbolag som inte kommit lika långt i sin 
utveckling. Många av våra kunder har lång och 
gedigen erfarenhet från företagande och har mycket 
att bidra med till andra. Ambitionen är givetvis att 
det även skall ge en god avkastning. ShortCap tar 
fram olika investeringar och presenterar dessa till vår 
”Investerarklubb” sedan är det upp till var och en att 
bedöma om det passar och man aktivt kan bidra med 
något. Investeringar sker i bolag som omsätter 
30-150 MSEK, oftast minoritetsinvesteringar men 
majoritetsförvärv är också möjligt. Några frågor som 
återkommer:

Vad är en affärsängel?

Ordet affärsängel härstammar från de förmögna 
affärsmän som investerade i uppsättningen av 
Broadwayföreställningar. Idag associeras affärsängel 
till kunniga affärsmänniskor med både industrierfa-
renhet och kapital. Traditionellt brukar man särskilja 
mellan affärsänglar, venture capital och private 
equity; där affärsänglar investerar i relativt nystar-
tade bolag (fas 1); venture capital investerar när 
affärsmodellen är bevisad och behovet av expansions-
kapital ökat (fas 2); och slutligen private equity som 
uteslutande investerar i mogna bolag med en 
väsentlig omsättning (fas 3). I Sverige är gränserna 
inte så tydliga. Många affärsänglar har valt att 
investera i senare faser och även göra mindre s.k. 
buy-out investeringar (belånade utköp). Större bolag 
är lättare att bedöma, men kräver en större plånbok. 
En viktig skillnad är att affärsänglar investerar sina 
egna pengar, medan venture capital och private 
equity fonder investerar pengar som de förvaltar åt 
försäkringsbolag och pensionsfonder.

Hur går en investering till?

Investeringar i nystartade bolag brukar ofta vara 
en blandning av aktiekapital och lån. Lån kan ha 
vissa fördelar, både för risk/avkastning men också för 
att ”sätta press” på ledningen att hålla kostnaderna i 
skick och fokusera på lönsamhet. Samtidigt kan en 
alltför låg soliditet försvåra vanlig bankupplåning 
och även skapa osäkerhet bland större kunder. 
Konvertibler brukar vara en bra lösning som kan 
tillgodose alla parters intresse. Har entreprenören en 
hög värdeuppfattning kan konverteringskursen 
kopplas till den finansiella utvecklingen. Den 
viktigaste lärdomen från tidigare investeringar är att 
företagsutveckling nästan alltid tar längre tid och 
kostar mer än planen, ha därför alltid beredskap att 
stoppa in ytterligare pengar, men gör en ny bedöm-
ning vid varje investeringstillfälle.

Affärsänglar brukar ofta gå samman och dela en 
investering. Det finns en tydlig fördel att tillsam-
mans, och med olika kompetenser, utvärdera nya 
investeringar och även göra fler investeringar för att 
få en bra riskspridning. Är man fler kan också 
transaktionskostnader för advokater och due 
diligence delas. 

Hur väljer man vinnare?

När man investerar i nystartade bolag gäller det 
att kunna bedöma potential – både hos ledningen 
och i den affärsidé som skall realiseras. I tidiga 
verksamheter är riskbilden oftast svårbedömd och 
Venture Capital bolag investerar just därför i ett stort 
antal bolag för att få bra riskspridning och öka 
sannolikheten att någon eller några investeringar blir 
riktigt bra. Som affärsängel, och kanske med ett 
ägande kvar i det egna bolaget, är det svårt att bygga 
upp en diversifierad portfölj, så varje enskild 
investering blir därför än viktigare. Två strategier, 
som gärna bör kombineras, är att göra just fler 
investeringar i syndikat (där du inte har huvudansva-
ret) och att investera i branscher som du känner väl 
och aktivt kan bidra till bolagets framgång som 
bollplank till ledningen och som dörröppnare.

En viktig del av utvärderingen är ledningens 
affärsplan. Affärsplanen måste skapa intresse kring 
en affärsidé och den potential som finns. 

Affärsplanen påvisar även om ledningen har täckt 
in alla kompetensområden som behövs för framgång: 

Kommersiell förståelse: fyller produkten eller •	
tjänsten ett faktiskt kundbehov och kund-
nytta, har produkten eller tjänsten testats eller 
har marknadsundersökningar genomförts?
Marknadsförståelse: hur kan produkten eller •	
tjänsten säljas, vilka kanaler, vilka konkurren-
ter finns och hur jämförs dessa? 
Ledningsgrupp: hur är ledningsgruppen •	
komponerad – finns olika kompetenser?
Ekonomi: har realistiska antaganden gjorts, •	
hur har dessa tagits fram, finns strukturer för 
ekonomisk styrning?
Framtida potential?•	

Hur hittar man investeringsobjekten?

I Sverige finns idag ett antal nätverk för privata 
investerare med åtskilliga inriktningar och fokus.  
Inom nätverken arrangeras investerarträffar för att 
diskutera investeringsprospekt. Minst lika viktigt 
som investerarnas kapital är den erfarenhet och det 
kontaktnät som de står för. Är du intresserad av 
investeringar i privat- och familjedrivna bolag som är 
redo för ”nästa steg” så besök gärna ShortCaps 
hemsida www.shortcap.se för mer information.

Vill du diskutera investeringsmöjligheter eller 
andra frågor med M&Agistern så kontakta Bertil på 
bertil.karlsson@arctos.se eller 08-782 93 07.   ¢
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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.

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


