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M&Agistern lär dig använda Due Diligence på rätt sätt på sid. 11
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Svenska företag storhandlar utomlands

Fagerhult bjuder upp till dans
Belysningsbranschen går in i en spännande
utvecklingsfas som skapar goda affärsmöjligheter för marknadsledande Fagerhult. Samtidigt
skärps konkurrensen och för att möta den
utmaningen satsar man på att växa lika mycket
genom organisk tillväxt som genom förvärv.
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Arctos Fonder Av entreprenörer för entreprenörer.

sid 7

Strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare
Genom att välja rätt vid ett antal kritiska
tillfällen har bröderna Peter och Thomas Ek
gjort OBH Nordica till marknadsledande
miljardkoncern inom elektriska hushållsapparater. Hur gör man då för att välja rätt?

sid 8

Allt fler svenska koncerner börjar utnyttja den starka kronan och fördelen av en relativt stabil svensk
hemmamarknad för att förvärva bolag internationellt. Efter en dubblering av antalet internationella företagsköp under 2010 jämfört med 2009, har även 2011 börjat väldigt starkt. Arctos är den svenska exklusiva
partnern i nätverket Global M&A, med kontor i 40 länder, och vi ser ett stort förvärvsintresse från svenska
företag. Arctos har nyligen varit rådgivare åt bl.a. den noterade belysningskoncernen Fagerhult vid förvärvet av
LTS i Tyskland i oktober 2010 och även vid Fagerhults förvärv av Designplan i England i mars 2011. En
intressant trend är att många svenska köpare tittar strategiskt både på större och mindre förvärv för att komma
åt nya marknader och kompletterande produkter. Stort fokus är på cross-selling av produkter i befintliga
kanaler. Svenska ledningar känner en stor trygghet och har ordning på sina organisationer och strategier vilket
gör att de även vågar titta på större förvärv. Svenska företag har mycket att tillföra förvärvsobjekten tack vare
bra strukturer, internationell närvaro och väl utbyggda produktionsanläggningar och sourcingkanaler i Asien,
där man var med tidigt och investerade. På sidan 4 kan ni läsa en intervju med Fagerhults VD Johan Hjertonsson kring erfarenheter av förvärv utomlands – vad som har fungerat och vilka minor man vill undvika.

M&Agistern
M&Agistern lär dig använda Due Diligence på
rätt sätt.

sid 11

Som Sveriges ledande rådgivare för företagsförsäljningar av större privatägda bolag kan vi på Arctos med
visshet intyga att transaktionsmarknaden är tillbaks efter finanskrisen. Värderingen av företag har successivt
ökat, delvis i takt med att bankerna lättat på lånegivningen, även om det idag märks en större skillnad mellan
kvalitetsbolag och bolag där vissa osäkerheter förblir obesvarade. Arctos bästa erfarenhet för att lyckas bra i en
sådan marknad är att driva en strukturerad försäljningsprocess med ett antal köpare igång parallellt samt att
lägga kraft på ordentliga förberedelser av due diligence – finansiella, legala likväl som kommersiella frågor.
M&Agistern berättar mer om due diligence på sidan 11.
På sidan 7 har vi en ny kolumn med Peter Birath, VD för Arctos Fonder. I en svängig marknad visar sig
styrkan med Arctos Fonders koncept med en välbalanserad riskprofil – entreprenörsdriven förvaltning med
världens bästa förvaltare noggrant utvalda och
sammansatta till en långsiktig, aktiv och
prisvärd fondprodukt för entreprenörer.
Sensommaren 2010 gick en av våra tidigare
kunder Peter Ek bort till stor sorg och saknad
för hans familj, vänner och kollegor. Vi minns
Peter som en fantastisk inspirationskälla – både
affärsmässigt och privat.
Tveka inte att höra av dig till oss för en
diskussion om just din situation och ägarstrategi. Även om timingen för en försäljning eller
private equity-resa ligger några år framåt är det
aldrig för tidigt att börja planera och tänka
värdehöjande, enligt de checklistor vi har
arbetat fram genom åren.
Trevlig läsning!

OMSLAG: Fagerhults belysningsarmatur Open Box har
fått Sveriges främsta designpris, ”Design S”/Swedish
Design Award.
Foto: Fagerhult
Foto: Martin Sundström
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NYTT FRÅN ARCTOS
Arctos Fonder förnyar hemsidan
Arctos Fonder har förnyat sin hemsida, där man även
hittar nyheter och marknadskommentarer.
Välkommen att klicka in på www.arctosfonder.se.

Foto: iStockPhoto

Foto: Flickr

Global M&A konferens
Global M&A, världens ledande organisation för oberoende corporate finance rådgivare där Arctos är
exklusiv partner för Sverige, höll den 25-26 maj konferens under titeln ”From Emerging to Converging”.
Årets fokus var företagstransaktioner i Polen/CEE och Turkiet, Brasilien, Indien och Kina.
Under konferensen belystes hur CEE-ekonomierna tydligt visar tecken på konsumtionsskiften och
oerhört snabbt anammar trender från övriga Europa och USA. Även inom IT ligger dessa ekonomier i
framkant med snabb adaption av sociala medier. Turkiet är exempelvis världens fjärde största land på
Facebook (mätt i antalet användare). Inom området företagstransaktioner är landet en aktiv marknad
med hög förvärvsfrekvens och höga värderingar.
Konferensen samlade deltagare från 35 nationer och gästades av ledande befattningshavare från
globala konsumentföretag, internationella private equity-firmor och polska regeringstjänstemän,
däribland Krzysztof Walenczak, Minister of the State Treasury of Poland. Hör gärna av dig till Arctos
för mer information eller diskussion kring förvärv i utlandet.

Foto: iStockPhoto
Foto: Martin Sundström

Tre vassa analytiker till Arctos

Arctos öppnar kontor i Malmö

Arctos har i början av året anställt tre nya analytiker, Francesco Di Folco, Tomas Almgren och
Christian Markborn.

Inom kort slår vi upp portarna till vårt nya kontor i Malmö!

- Vi är väl positionerade och i en positiv utveckling och stärker med dessa rekryteringar vår genomförandekapacitet ytterligare. Arctos målsättning är att vara den största rådgivaren i mid-market i
Sverige och skapa högsta möjliga värde åt våra kunder, säger Thomas Karlsson, Managing Partner.
www.arctos.se

Värdet av att kunna arbeta nära och vara tillgängliga
lokalt är ovärderligt och har alltid varit vår ambition.
Det sätter vi nu i verket när vi flyttar in på Adelgatan 11,
nära Stortorget och Centralstationen i centrala Malmö.
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Förvärv som tillväxtstrategi
hos Fagerhult

Johan Hjertonsson är Fagerhults koncernchef som driver
en medveten strategi att expandera genom att förvärva
lönsamma företag och på ett smidigt sätt inpassa dem i
den egna organisationen.

Foto: Fagerhult
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Belysningsbranschen går in i en spännande utvecklingsfas som skapar goda affärsmöjligheter för marknadsledande Fagerhult. Samtidigt skärps konkurrensen och för att möta den utmaningen satsar man på att växa
lika mycket genom organisk tillväxt som genom förvärv. Hur lyckas man med det när forskning visar att många
fusioner inte når sina mål?

LED, IT, miljö och demografi är fyra megatrender
som Fagerhult måste hantera.
LED – Light Emitting Diodes – ljusemitterande
dioder är en teknik som innebär att glödlampans,
ljusrörets och dagens lågenergilampas tid är ute.
LED-lampor drar mindre energi, har längre
hållbarhet och innehåller inga miljöskadliga ämnen
som bly och kvicksilver. Hittills är det främst priset
som hindrat ett genombrott, men teknikutvecklingen kommer att eliminera det problemet.
Den andra trenden stavas IT och innebär att
belysningssystem kan programmeras att slås av och
på beroende på klockslag, siktförhållanden eller om
någon finns i lokalen. IT kan även användas för att
övervaka att belysningen fungerar rent tekniskt.
Den tredje trenden är att minska belysningens
miljöpåverkan genom sänkt energiförbrukning vid
användning och tillverkning. Den trenden går hand i
hand med LED och IT.
Den fjärde trenden är att världens befolkning blir
äldre och kräver bättre belysning på arbetet och ute i
samhället.

Storlek har betydelse
Sammantaget ger det här stora affärsmöjligheter
på Fagerhults tre marknader; belysning i professionella miljöer som skolor, kontor och liknande,
belysning i shoppingcenters och gallerior och
belysning utomhus.
Samtidigt är IT och LED hemmaplan för allsköns
elektronikföretag så Fagerhult kan inte vila på gamla
lagrar. För att hålla existerande och kommande
konkurrenter stången gäller det att vara innovativ
och förstå kundernas behov bättre än de själva.
Det räcker ändå inte. Storlek har betydelse och
därför satsar Fagerhult på att växa genom förvärv,
ungefär lika mycket som genom organisk tillväxt.
Under de tio senaste åren har Fagerhult gjort tio
betydande affärer. Senast hösten 2010 då man köpte
tyska LTS Licht & Leuchten och våren 2011 då man
köpte Designplan i England.
– LTS är ett fint och lönsamt företag som passar
oss perfekt tack vare sin styrka inom butiksbelysning,
säger Fagerhults koncernchef Johan Hjertonsson.
Designplan kompletterar vårt sortiment med
”vandalresistenta” belysningar för miljöer inom
exempelvis kollektivtrafik och fängelser.

www.arctos.se

Tydlig kommunikation

Finess eller hårda nypor?

– När vi gör förvärv har vi en klar uppfattning om
varför vi köper och vad vi vill göra på kort och lång
sikt, säger Johan Hjertonsson. Vi är tydliga med den
saken inför säljarna både före och efter affären.
De bolag Fagerhult vill förvärva ska vara
lönsamma och välskötta och för det är man beredd
att betala. Däremot är man måttligt intresserad av
företag med sviktande lönsamhet där man tvingas
rationalisera och omstrukturera, även om prislappen
är låg.
Köpkandidater ska dessutom förstärka Fagerhults
geografiska täckning eller produktportfölj.
Andra synergier finns inom forskning och
utveckling, distribution, marknadsföring och inköp.
Som stor aktör blir man en mer lockande samarbetspartner inom alla områden och kan förhandla sig till
bättre villkor och priser.

Hans Werthén, som skapade det moderna
Electrolux genom en rad förvärv, hävdade att förspelet
var det viktigaste vid en fusion. Det krävde en
fransmans finess medan genomförandet kunde
överlåtas åt en tysk.
Johan Hjertonsson har en något annorlunda syn.
Fagerhult köper ofta entreprenörsledda bolag och då
tycker han det är viktigt att de har kvar sin stolthet
och entreprenörskänsla.
Den största utmaningen inställer sig efter förvärvet
för att med takt och ton införliva det nya bolaget utan
att det förlorar sin kultur.
– Vår strategi är inte att omstrukturera bolag vi
köper, säger han. Vi visar väldigt stor respekt för vad
de gjort. De har drivit sin verksamhet bra innan vi
kom in och det låter vi dem fortsätta med. I början ska
de inte uppleva att de blivit uppköpta, utan känna att
de kommit in i en stark och trygg koncern med
resurser de kan dra nytta av, men de får de göra på sitt
eget sätt. Självklart måste de ingå i vår koncernredovisning och rapportera, men det förstår alla så det är
inget problem.

Bjuder man inte
upp till dans får
man aldrig dansa.
Bjuder upp till dans
Fagerhult använder oftast M&A rådgivare, som är
aktiva i processen som projektledare från sökning av
förvärvsobjekt, till kontakt och genomförande, i
flertalet fall med Arctos och Arctos internationella
partners.
Teoretiskt skulle Fagerhult kunna göra mer arbete
själva, men ett förvärv innebär en sådan arbetsbelastning och kräver sådana detaljerade specialistkunskaper att man föredrar att köpa in tjänsten.
Johan Hjertonsson brukar även rekommendera
sina motparter att använda egna M&A-specialister.
Den lösningen tjänar båda parter på, enligt hans
erfarenhet.
Han tycker att det är viktigt att rådgivarna har hög
integritet, så att de inte tvekar att avråda från en affär
trots att de skulle ha tjänat på den. Han värdesätter
också om de har erfarenhet av att driva företag och
inte bara är duktiga på att räkna och förhandla.
Hur gör då Fagerhult för att få ut det bästa av sina
rådgivare?
– Vi vill att de ska känna sig som en del av
företaget, säger Johan Hjertonsson. Vi delar med oss
av all information så att de förstår helheten och tycker
det är roligt att hjälpa oss göra affärer.

Förstå människor
Idag talas det mycket om kultur och kulturkrockar, men Johan Hjertonsson ser inte det som något
problem.
– Jag kan inte säga att vissa länder är på vissa sätt.
Det gäller främst att förstå människor. Jag har träffat
italienare som är som tyskar och tyskar som är som
italienare om man alls kan tala i sådana stereotypa
termer. Det handlar om att knyta an till respektive
person på bästa sätt.
Viktigare är att man som köpare är väldigt tydlig
med vad man vill både innan och efter affären.
– Om vår plan är a, b och c och säljaren förstår det
blir resultatet bra för alla parter.
I förvärvsprocessen gäller rak kommunikation. De
som säljer ska inte bara tycka att de gör en bra affär,
utan även känna att deras företag hamnar i goda
händer.
Vad ska då bli resultatet av alla dessa förvärv,
teknikskifte och andra megatrender?
För det första ska Fagerhult fortsätta att gå med
vinst som det gjort sedan starten, 1945.
Om 10 år tror Johan Hjertonsson att Fagerhult är
ett betydligt större belysningsföretag, som fullt ut
infört LED-tekniken och har en marknadsledande
ställning i Norden och en stor position på övriga
marknader där man har etablerat sig. ¢
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Fagerhults belysningsarmatur Open Box har fått Sveriges
största designpris, ”Design S”/Swedish Design Award.
Foto: Fagerhult

BELYSNINGSFÖRETAGET FAGERHULT
Grundat: 1945
Grundare: Bertil Svensson
Affärsidé: Utveckla, tillverka och marknadsföra
belysningssystem för offentlig miljö.
Omsättning: 2 506 Mkr.
Anställda: 2000 i 17 länder.

Börsnotering: Stockholm, Mid Cap-listan
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Freedom är en prisbelönt serie armaturer från Fagerhult
baserad på LED-teknik.
Foto: Fagerhult
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Foto: Ulf Berglund

Fabriker: Habo och Åhus, Suzhou i Kina,
Manchester i England, Melbourne i Australien och
Tettnang i Tyskland.

Arctos Fonder –

av entreprenörer för entreprenörer
Arctos Fonder startades hösten 2009 av Arctos M&A och Peter Birath
tillsammans med ett antal framgångsrika entreprenörer som alla har
investerat i bolagets första fond, Entreprenörsfonden. ”Starten för fonden
och förvaltningen har verkligen fungerat som vi tänkt oss”, säger Peter
Birath, som med stor tillförsikt summerar fondens första år 2010.
Erbjudandet är att skapa en unik möjlighet för företag och entreprenörer att investera som de större svenska
institutionerna, utan att tumma på tillgänglighet, transparens och goda relationer med investerarna.
Grunden i Arctos Fonders investeringsfilosofi är att hitta unika och aktiva förvaltare världen över. Genom en
allokering mellan olika tillgångsslag ska fonden uppnå ett förvaltningsresultat som ger en trygg portfölj och en
bra riskjusterad avkastning. Genom ett samarbete med den oberoende investeringskonsulten Wassum AB har
Arctos Fonder tillgång till ett 40-tal fondanalytiker i ett globalt nätverk. Det gör att fonden alltid har omfattande
research och faktainsamling i ryggen för nya investeringsbeslut.

Aktiemarknaden efter finanskrisen
När man blickar tillbaka får man nog säga att efterdyningarna från effekterna som finanskrisen skapade med
åtföljande obalanser stod i centrum under större delen av 2010. Det blev under året allt mer tydligt att världen
kunde delas upp grovt i två olika läger. I det ena kunde man räkna in flera tillväxtländer som klarade finanskrisen
på ett imponerande sätt. Det andra lägret får i första hand representeras av USA och delar av Europa som istället
fortsatt bar tydliga spår av de problem som finanskrisen skapade, i första hand fokuserade på de i många fall
mycket svaga statsfinanser och svag tillväxt som ett flertal av dessa länder drabbats av. Aktiemarknaden avslutade
2010 starkt på ett flertal håll efter att under en längre tid under sommar och tidig höst varit inne i en längre
period av håglöshet och sidledes börsrörelser. Under 2010 steg det globala aktieindexet MSCI The World med
dryga 5 %.
De första månaderna 2011 har marknaden präglats av stor osäkerhet och stora svängningar. Naturkatastrofen
i Japan tillsammans med oroligheter i Nordafrika och Mellanöstern samt den pågående skuldkrisen i flera
EMU-länder och negativ tillväxtstatistik från USA, ligger bakom den osäkerhet som vi ser i marknaden idag.
FED har kommunicerat att man från halvårsskiftet tänker sluta att köpa amerikanska statsobligationer för
nytryckta pengar. Detta har tidigare hjälpt att hålla deflationsoron borta och har också hjälpt att hålla tillgångspriserna uppe på t.ex. aktiemarknaden. Effekten på den amerikanska ekonomin och indirekt världsekonomin
när denna stimulans upphör återstår att se. Arctos Fonder ser fler hot än möjligheter just nu och kommer därför
att fortsätta att successivt sänka fondens aktieexponering.

Entreprenörsfondens utveckling
Arctos Entreprenörsfonden avslutade sitt första år starkt och uppgången för 2010 blev 4,7 %. Under fondens
första 12 månader har den avkastning som skapats i fonden skett till en mycket låg risk vilket var ett medvetet val
från förvaltaren. Den uppmätta standardavvikelsen för fonden under 2010 var under 2,5 %. Vid årsskiftet var
fonden exponerad med cirka 30 % mot aktiemarknaden, cirka 40 % mot alternativa investeringar och slutligen
med runt 30 % mot räntebärande placeringar. Fonden var vid årsskiftet bland annat investerad i några av
världens ledande fondförvaltare såsom; Jabre Capital, Pimco Investment, Templeton, Hexam Capital, Enter
Fonder, Excalibur, Brummer och Partners och Carmignac Investment.
Under slutet av 2010 introducerade Arctos Fonder
ytterligare en fond i sitt produktsortiment, Arctos
Fighter, som riktar sig till investerare som söker en
placering med en högre målavkastning än Entreprenörsfonden och som dessutom kan acceptera en högre
risk i sin placering. Arctos Fighter är en så kallad
specialfond, vilket innebär att den har friare placeringsregler än traditionella fonder.
Arctos Fonder fortsätter nu med högt tempo
framåt, med etablering i Halmstad och Malmö, allt för
att komma närmare våra entreprenörer. Våra
ledstjärnor är att vara personliga och tillgängliga.
Peter Birath vill också passa på att tacka alla de
investerare som varit andelsägare i fonden med
förhoppningen att gemensamt se fram emot ett
framgångsrikt förvaltningsår 2011. ¢

www.arctos.se
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Arctos Fonders Stipendium –
stipendiet för unga entreprenörer
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 entreprenörer
som kommit igång men
behöver hjälp med att
verkligen lyfta
–Det handlar om att hjälpa unga entreprenörer
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.

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.

fakta om PETER BIRATH
Peter Birath, VD och förvaltare
Utbildning: Ekonomi och juridikstudier vid
Stockholms Universitet.
Peter har erfarenhet från ledande positioner
inom Skandia Försäkring och Skandia Link AB
mellan åren 1988 – 1999. Peter har tidigare
även varit VD på bl.a. Capinordic AB och
Unitfond Fonder AB, Peter har arbetat med fokus
på tillväxtfrågor inom kapitalförvaltning samt
sedan 1996 varit aktiv inom fondutvärdering och
fondallokering av fond i fondprodukter.
Telefon: 08-557 70 117
Epost: peter.birath@arctosfonder.se
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De strategiska valen
som gjorde OBH Nordica
till marknadsledare
Foto: OBH NORDICA

– Vi har gått från noll till nästan hundra procent varumärkeskännedom på åtta år, säger Thomas Ek, vice vd och marknadsdirektör hos OBH Nordica. Bra priser och produkter
hade inte hjälpt om vi inte haft TV reklam att förmedla budskapet. Thomas till vänster tillsammans med sin bror Peter som avled förra året, efter en kort tids sjukdom.

Genom stor beslutsamhet vid ett
antal kritiska tillfällen gjorde bröderna Peter och Thomas Ek OBH
Nordica till en marknadsledande
miljardkoncern inom elektriska
hushållsapparater. Hur gör man då
för att välja rätt? Det ska vi försöka
besvara i den här artikeln.

OBH Nordica i Sverige personifieras av bröderna
Peter och Thomas Ek. Peter avled förra året, men
Thomas minns hur det började.
– Vi gick helt enkelt i mammas fotspår. Fram till
80 års ålder var hon tidernas bästa demonstratris av
hushållsapparater på City Varuhusen i Stockholm.
Vi hade det i blodet kan man säga och genom hennes
kontakter kom vi in i branschen. Redan under
skoltiden sålde vi elapparater och vitvaror på B&W
Stormarknad under helgerna.
Just erfarenheten av att sälja till konsumenter ser
Thomas som viktig pusselbit för den kommande
framgången.
Som vuxna fortsatte bröderna på det inslagna
spåret på importfirman Joffe Marketing, specialiserad på elektriska hushållsapparater. Efter ett antal
turer och ägarbyten blev de sina egna 1986 med en
bred produktportfölj under de egna varumärkena
Carmen och Nordica och de två agenturerna Tefal
och Rowenta.
2002 ville Rowenta och Tefal sätta upp ett eget
svenskt dotterbolag och bjöd in bröderna Ek att bli
delägare på 50/50-basis.

Då vågar man lita på magkänslan och ta risker.
Sagt och gjort. Man sa farväl till Rowenta/Tefal
och började jaga världen runt efter nya produkter för
att ersätta de tidigare från Frankrike och Tyskland.
Det blev ett lyft eftersom de som självständiga
aktörer kunde välja mer fritt utifrån vad som passade
den svenska marknaden. De multinationella
aktörerna gör sina val utifrån några få stora marknader och sedan tvingas de mindre marknaderna
acceptera sortimentet som det är.

Hälften av business försvann
Nu stod bröderna vid vägskälet att antingen
fortsätta i den gamla verksamheten eller bli sina egna,
men då förlora hälften av omsättningen över en natt.
– Har man som vi haft nära kontakt med
konsumenterna, besökt en massa fabriker och
internationella mässor under många år, förstår man
vad den här branschen handlar om, säger Thomas Ek.
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Med kokkärlen Supreme bränner man inte fingrarna på
ånga när man häller av vattnet efter att ha kokat pasta
eller grönsaker. En patenterad lösning som har kluvet
handtag och inbyggt durkslag.
Foto: OBH NORDICA
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– Produkterna kunde ha fel färg, udda design eller
fel pris, så att vi i slutändan fick sänka marginalerna
för att kunna sälja, säger Thomas Ek.
Efter bara 12 månader hade de utökat sortimentet
med ett 50-tal nya produkter. Försäljningen var
tillbaka på den gamla nivån och ingen anställd hade
behövt sluta.

Nordisk marknad
Året efter gick man ihop med danska OBH som
bröderna Ek samarbetat med i 15 år. OBH står för
Ole Bödtchter-Hansen och han var inget okänt kort
eftersom Ole, Thomas och Peter hade rest under
många år tillsammans såväl i arbetet som på privata
familjesemestrar.
– Vi kände varandras olikheter, berättar Thomas.
Det är inte minst viktigt, annars kan det komma som
en överraskning när man försöker sammanjämka
olika företagskulturer.
Tillsammans med sin danska partner satsade man
på att bygga upp varumärket OBH Nordica i hela
Norden. Det innebar att man över tiden kom att fatta
en rad lyckosamma beslut om sortiment, målgrupp,
prisnivå, distributionskanaler, design, funktion och
reklam baserad på den fingertoppskänsla man skaffat
sig i nära kontakt med leverantörer, konsumenter och
butikspersonal.

Sortiment och målgrupp
Idag består sortimentet av 380 produkter från
hårtorkar till mikrovågsugnar och det mesta
däremellan. Företaget arbetar med ett brett utbud
inom olika kategorier såsom Hårvård, Husgeråd,
Wellness och Elapparater för köket.
För att förtydliga sina olika varugrupper och för att
nå fram som specialist inom sina kategorier har OBH
Nordica tagit initiativ till flera lyckade samarbeten.
Bl.a. har man lanserat hårvårdsserien Björn Axen
Tools i nära samarbete med just Björn Axen Salonger.
Även samarbetet med Glenn Strömberg inom
husgeråd har varit mycket framgångsrikt. Målgruppen är 85-90 % av hushållen. Man ska inte vara dyrast
eller billigast, inte exklusivast eller enklast. Att
genomgående försöka leverera bättre än konsumenternas förväntan, oavsett prisnivå, har blivit ett
rättesnöre för OBH Nordica.

Design och innovation
Design är idag ett konkurrensmedel som aldrig
förr. Konsumenterna har idag en ”valfrihet” som låter
dem välja mellan dussinet till synes likadana vispar,
brödrostar, mixers och så vidare.
I det läget blir design ofta avgörande och OBH
Nordicas chilliserie är ett exempel på det. Med sin
färg i röd metallic står den ut och blir ett förstahandsval för den som vill köpa en present eller ha något
snyggt på köksbänken.
Att uppfinna något nytt är inte enkelt i den här
mogna branschen, men hos OBH Nordica finns trots
allt ett antal patenterade produkter. Ett exempel är
kokkärlen Supreme med ett kluvet handtag och
inbyggt durkslag, som gör att man slipper hålla i
locket, få het ånga på händerna eller se pastabitar eller
grönsaker hamna i slasken när man tömmer ut
vattnet.

www.arctos.se

Chilliserien illustrerar betydelsen av design. Förutom att vara bra måste produkter numera stå ut och tala för sig
själva när de konkurrerar på butikshyllorna.
Foto: OBH NORDICA

TV har gjort skillnaden
Från 2002 till idag har OBH Nordica gått från noll
till nära hundra procent i varumärkeskännedom,
vilket är i klass med Philips som haft 100 år på sig att
göra samma sak. Omsättningen har gått från 120
miljoner kronor i Sverige till cirka en miljard i Norden
2011.
Bakom den här framgången ligger de strategiska
beslut vi berört ovan, men det räcker inte som
förklaring.

Man ska våga lita på
magkänslan och ta risker.
För att kommunicera ut sina produkters fördelar
på ett snabbt och effektivt sätt valde man redan första
året, 2003, att satsa hårt på TV-reklam. För att få
valuta för pengarna hoppade man över externa
reklambyråer och mediarådgivare och knöt nära band
med ett mindre produktionsbolag och TV4.
Reklamfilmernas manus med enkla budskap,
produkterna som hjältar och fördelarna klart
presenterade, skrev man alltid själva, liksom filmernas
payoff: ”Designing good life”.
– I början kallades reklamfilmerna för kalkoner
och anklagades för att vara krängiga av reklambranschens förståsigpåare, säger Thomas Ek. Men när
resultaten i form av varumärkeskännedom och
försäljning visade sig blev synen på det vi gör en
annan.

OBH Nordica i ett nötskal
Startår: Redan på 70-talet började Peter och
Thomas Ek med import av hushållsprodukter.
1986 tog man över verksamheten.
Grundare: Peter och Thomas Ek (Sverige)
respektive Ole Bödtcher-Hansen (Danmark)
Koncernchef: Mikael Bragd
Verksamhet: Elektriska hushållsapparater som
säljs på varuhus och i fackhandeln
Omsättning: Prognos cirka en miljard 2011
Verksamhetsområde: Sverige, Danmark, Norge,
Finland och Tjeckien
Ägare: Triton Private Equity, Thomas Ek, Peter
Eks familj, ekonomidirektör Tore Burman och Ole
Bödtcher-Hansen
Hemsida: www.obhnordica.se

fortsätter
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Nya delägare
Fram till nyligen var OBH Nordica hälften danskt
och hälften svenskt. En rad faktorer fick delägarna att
förra året, med Arctos som rådgivare, sälja majoriteten
av företaget till riskkapitalbolaget Triton.
Det ger möjlighet att gå från det familjeägda
företagets struktur till en mer professionell och
funktionsinriktad organisation som krävs för den
internationella expansion man siktar på.
– Triton är en stark partner med erfarenhet och
finansiella muskler att realisera det, säger Thomas Ek.
Samtidigt innebär det en professionell utveckling och
ett sätt att säkra successionen medan vi ännu är
aktiva. Många väntar alldeles för länge med att
genomföra avgörande förändringar.
Linda Waxin

Varför valde de rätt?
Åter till ingressens fråga: Hur gör man då för att
välja rätt? Hade de bara tur? Befann de sig på rätt plats
vid rätt tidpunkt?
Thomas Ek citerar gärna Ingemar Stenmark som
konstaterade att ju mer han tränade desto mer tur
hade han.
För en utomstående verkar svaret vara att ju fler
kunder, butikspersonal, fabrikanter, konkurrenter
och samarbetspartners de träffade desto bättre blev
deras kunskap och känsla för den marknad de
arbetade på. Det är naturligtvis inte hela svaret, men
åtminstone en stor del.
Som kvitto på det tilldelades bröderna Ek 2010
priset ”Entrepreneur Of The Year” i Stockholm av
revisionsbyrån Ernst & Young. ¢

Foto: OBH NORDICA

Bröderna Eks vägval
• Gör elektriska hushållsapparater till sin professionella livsuppgift 1986 genom att bli egna företagare i branschen.
• Avstår 2001 agenturerna för Rowenta och Tefal, som står för hälften av omsättningen, för att satsa på eget varumärke.
• Fusionerar 2002 med sin danska samarbetspartner för att göra Norden till sin hemmamarknad.
• Satsar på konsumenter i mellansegmentet vilket styr beslut om prisnivå, sortiment och distributionskanaler.
• Samarbetar med designers och uppfinnare för att kunna erbjuda unika produkter.
• Kombinerar det egna varumärket med auktoriteter inom andra områden som Björn Axén för hårvårdsprodukter och Glenn
Strömberg för Italieninspirerade köksprodukter.
• Väljer tevereklam som primärt reklammedium i samarbete med TV 4 vilket på få år ger närmare hundra procents
varumärkeskännedom bland konsumenter.
• Säljer en majoritetspost 2010 till riskkapitalbolaget Triton bland annat för att säkra en internationell expansion.
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Förvärvsmarknaden åter på
högvarv men allt tuffare krav
Hårdare krav från framför allt finansiärerna har gjort att due diligence
numera ligger tidigare i M&A-processen. Arctos har konkreta värdehöjande råd som gör att förvärvsobjektet kan ligga steget före i en alltmer
komplex granskning.

Foto: Martin Sundström

Marknaden för företagsförvärv har återhämtat sig
från finanskrisen, vilket vi illustrerat i Arctos
M&Arknadsrapporter. Transaktionstakten är
återigen på höga nivåer. En skillnad är dock att
köpare, inte minst bankerna som står för en stor del
av finansieringen, ytterligare har dragit öronen åt sig,
blivit alltmer selektiva i urvalet av objekt och än mer
noggranna i sin granskning – due diligence.

Due diligence kan delas in i tre huvuddelar:
finansiell, legal och kommersiell. Inom dessa
områden kan specifikt även lyftas ut skattefrågor,
miljöfrågor, fastighetsfrågor, IT/systemfrågor och
redovisningsfrågor. Detta betyder att en due
diligence-process involverar ett stort antal rådgivare
– från advokat- och revisionsbyråer, strategi-,
marknads- och fastighetskonsulter osv.

Efter 10 år och runt 100 transaktioner med
entreprenörsägda bolag är det intressant att jämföra
transaktionsprocessen idag mot för några år sedan.
Tidigare var det inte ovanligt att köpare och säljare
möttes, diskuterade, förhandlade och sedan tecknade
en avsiktsförklaring för att därefter påbörja en
relativt lång period av exklusivitet för due diligence
och slutförhandling.

För säljare som just är intresserade av en private
equity partner blir due diligence-processen extra
viktig, även som en del av den kommersiella
diskussionen. Många private equity fonder måste ta
stor hänsyn till due diligence-rapporterna då dessa
blir ett viktigt underlag mot banken och fondens
investerare. Inte minst den kommersiella due
diligence-processen har ibland underskattats av
säljare. Här anlitar köparen ofta en konsultfirma som
på endast ett par veckor ska granska bolagets
marknad och kommersiella förutsättningar genom
egen analys och telefonintervjuer. Ett oerhört svårt
jobb på kort tid vilket ofta leder till felaktiga
slutsatser som kan få stora följder. Mot industriella
köpare är due diligence-processen viktig kanske mer
av andra skäl. Här vill säljaren framförallt undvika
att köparen använder due diligencen som en
förevändning till att få fram konfidentiellt material.

Idag försöker Arctos i våra processer klara av en så
stor del av due diligence som möjligt innan en
exklusiv fas påbörjas, och helst med flera köpare kvar
i processen. En viktig anledning är just betydelsen
som due diligence har fått och den risk den innebär
för omförhandling. Många köpare är idag väldigt
oroade för avvikelser i due diligence-rapporter och
minsta ”fel” i due diligence kan få stora följder och
leder inte sällan till att köpare hoppar av. Due
diligence-processen är också den mest resurskrävande för bolaget. Ekonomichefen får ofta den
tyngsta rollen och inte sällan har denne blivit i det
närmaste överbelastad.

Ökad risk i due diligence-processer
kan begränsas med noggrant förarbete
Due diligence kan sägas vara den process när en
köpare och dennes rådgivare genomför en granskning av förvärvsobjektet för att kontrollera att
bolaget är som säljaren har presenterat och att det
inte finns några ”dolda fel”. I och med private
equity-marknadens frammarsch med bankfinansiering som en viktig komponent har dock kraven på
due diligence ökat i form av rapporter och detaljrikedom.
Detta delvis för att många olika intressenter i flera led
bakåt ska kunna känna trygghet – ingen vill göra fel.
www.arctos.se

och villkor. Genom att samla informationen i ett s.k.
virtuellt datarum, en internetbaserad och väl
skyddad dokumentmapp, kan vi ha kontroll över
processen och även följa vilka köpare som är mest
aktiva och vad de tittar på. Några generella
erfarenheter som är direkt värdehöjande för dig som
går i tankar kring private equity eller bolagsförsäljning:

Konkreta råd inför due diligence

- Investera i en ekonomichef som hellre är
”överkvalificerad” för jobbet. Varenda krona som
investeras i en duktig ekonomichef med bra ordning
och reda, kontroll på siffror och nyckeltalsanalyser,
budgetar och prognoser, betalas igen mångdubbelt
vid en försäljning. Inget skapar heller mer förtroende
hos en köpare.
- Använd ekonomifunktionen inte bara för att få
fram historiska rapporter utan satsa på analyser av
lönsamhet och andra nyckeltal och bygg upp en
erfarenhet av trovärdigt budgetarbete.
- Håll ordning på samtliga kund- och leverantörsavtal (och alla andra avtal också). Se till att få ner alla
”muntliga överenskommelser” och ”långa relationer”
i skriftliga avtal. Detta blir ibland ett nytt arbetssätt
som efter en tid uppskattas av alla parter.
- Ha en kontinuerlig omvärldsbevakning, följ din
marknad och dina konkurrenter och samla in alla
marknadsrapporter du får tag på. All ”business
intelligence” brukar bidra överraskande mycket till
verksamheten och blir oerhört värdefull när
säljprocessen drar igång. Tillsammans med en
kunnig rådgivare kan du nu sammanställa en bra
marknadsöverblick och hjälpa konsulterna att dra
rätt slutsatser.
- Anlita en rådgivare med erfarenhet av större
processer som kan ha en projektöverblick och
säkerställa att due diligence-processen blir en fördel
snarare än en nackdel.

Arctos metod innefattar en noggrann insamling
av due diligence-material i god tid för att efter
indikativa bud låta en eller flera köpare göra sin
granskning av bolaget innan slutförhandling av pris

Har du ytterligare funderingar kring due diligence
eller om du vill diskutera just ditt bolag så hör av dig
direkt till Bertil Karlsson på
bertil.karlsson@arctos.se eller 08-557 70 112. ¢

Proaktivitet lönar sig
En due diligence-process måste noggrant bevakas
av säljaren och dennes rådgivare för att inte riskera att
den används som en ursäkt för omförhandling av pris
eller andra villkor. Ombytt kan en väl förberedd due
diligence-process användas som en styrka i förhandlingen och vara direkt värdehöjande. Med en väl
förberedd process kan man styra vilket innehåll en
köpare får se och när – för att säkerställa seriositeten
och närma sig ett avslut gradvis.
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NU GÅR STARTSKOTTET FÖR ARCTOS FIGHTER!
I vår nya fond Fighter har vi samlat världens bästa
fondförvaltare som står i startblocken för att förvalta
dina pengar.
Vill du veta mer, kontakta Arctos Fonder på tel. 08-557 70 117
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.

