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RCO - affären som gick i lås
Lars Mattsson har nyligen sålt en
majoritetspost i RCO Security, men
fortsätter driva företaget som VD och
minoritetsägare. För första gången på 35
år har han en chef som kräver resultat och
rapporter, men det tycker han bara är
stimulerande och har sporrat honom att ta
nya tag.
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Arctos Corporate Finance erbjuder professionell rådgivning i ägarstrategifrågor till privata företag i
storleksordningen 200 miljoner till 2 miljarder. Arctos hjälper till att sälja företag eller göra dem
starkare genom kapitalanskaffning och förvärv. Vi arbetar proaktivt och givetvis under full konfidentiellitet. Vi finns representerade med kontor i Stockholm och Malmö och i ytterligare 40 länder
genom vårt internationella partnerskap, Global M&A. Det ger oss en oöverträffbar kapacitet att
hitta rätt köpare. Arctos består av ett sammansvetsat lag som arbetar hårt, i gemensam sak och
tillsammans med vår uppdragsgivare.

Kenneth Westlund ny delägare och medarbetare
Sedan den 1 januari 2012 har Arctos
Corporate Finance en ny medarbetare och
tillika delägare, Kenneth Westlund.
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om saken. Björn Rahmström, då bolagsjurist hos Iggesund, var utsedd till
företagets begravningsentreprenör med
uppdrag att sälja eller lägga ner. Så blev
det inte.
M&Agistern
M&Agistern om private equity, förvärvsfinansiering och temperaturen på
bankmarknaden.
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ARCTOS CORPORATE FINANCE

Arctos grundades 2001
Oberoende och erfaren rådgivare. Genomför företagsförsäljning,
förvärv och kapitalanskaffning (6-8 transaktioner/år)
Skräddarsyr processen utifrån varje uppdrag för att maximera
värde och villkor för våra uppdragsgivare
Representerade med kontor i Stockholm (huvudkontor) & Malmö
Svensk partner i det internationella partnerskapet, Global M&A
12 anställda rådgivare

Denna tidskrift ges ut av Arctos Corporate Finance AB

OMSLAG: RCO:s porttelefon PA-59 har en display
med boenderegister. Det är bara att bläddra med
piltangenterna till rätt person/lägenhet och trycka
ring, så ringer den upp automatiskt.
Foto: RCO
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Ledare
Efter tolv månader av ett Europa i skuldkris, med banker som stramar åt
tyglarna för allt större krav på nya finansieringar, och ett svårbedömt konjunkturläge i Sverige likväl som globalt kan vi konstatera att transaktionsmarknaden alltjämt varit relativt aktiv! Kvalitetsbolag attraherar fortsatt stort intresse
med priskonkurrens från köparintressenter. I det här numret av M&Agasinet
presenterar vi några smakprov av detta från det gånga året – RCO på sidan 4
och Iggesund Tools på sidan 10. Marknadens fokus på kvalitativa och ”trygga”
tillgångar återspeglas även i transaktionsmarknaden och som alltid är det
tillgång och efterfrågan som styr prisutvecklingen. Marknaden är idag i ett läge
där private equity-aktörerna under det gånga året fyllt på med nytt kapital och
många industrikoncerner har välkonsoliderade balansräkningar – med tillväxt
ånyo högst på agendan. Private equity-investerarna och de industriella köparna
söker aktivt stabila företag som klarat sig igenom finanskrisen; och för bolag
som erbjuder viss teknik, har en stark nischmarknad eller exportpotential, blir
konkurrensen stor.
Som alltid är nyckeln till rätt affär att ha ett nätverk för att identifiera rätt
köpare eller förvärvsobjekt, att göra rätt presentation av bolag och möjligheter,
samt att ha förmågan och erfarenheten för att övertyga och genomföra till rätt
villkor – vare sig det handlar om rätt köpare eller investerare, eller rätt målbolag
att förvärva. Och det är här som Arctos har en viktig roll att fylla. Vår vision
Foto: Martin Sundström
sedan staren 2001 har varit att kombinera det bästa från de största investmentbankerna – erfarenhet, analysresurser och genomförandekapacitet, med ett
Thomas Karlsson - Partner & VD
oberoende och en långsiktighet att agera bollplank i ägarstrategi med våra
kunder. Att hitta rätt köpare eller säljare, oavsett från vilken del av världen, är
en huvudkomponent i vårt värdeskapande. När detta kombineras med förståelse för entreprenörskap, nära och hårt arbete, kan vi leverera den bästa
affären, i rätt tid, i en smidig process.
Arctos kan skapa det förtroende som behövs för en lyckad transaktion. Det kan låta enkelt men det kräver ett brett och djupt industrikunnande, global
räckvidd och transaktionserfarenhet. Vi har byggt detta i ett stabilt partnerskap med över 10 år tillsammans under Arctos, med långsiktigt engagemang
och ett fokus på värdeskapande relationer framför snabba affärer.
I detta nummer presenterar vi även en ny partner hos Arctos, Kenneth Westlund, som med över 20 års erfarenhet, nu senast från Nordea, beskriver
bankmarknaden och värdet av en oberoende rådgivare. På sidan 14 tar M&Agistern upp frågan om förvärvsfinansiering och möjligheterna som finns
inom detta område.
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!

www.arctos.se
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Livet är den ena slumpartade
händelsen efter den andra.

R-COD 500 från RCO är en typ av
kodlås som alternativ till nycklar för
att säkra att bara behöriga personer
tar sig in i en lokal.
Foto: RCO
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Försäljningen sporrar Lars att driva företaget
vidare
Lars Mattsson har nyligen sålt en majoritetspost i RCO Security, men fortsätter driva företaget som VD och minoritetsägare. För första gången på 35 år har han en chef som kräver resultat och rapporter, men det tycker han
bara är stimulerande och har sporrat honom att ta nya tag. Med Novax, som ny majoritetsägare, går RCO in i en
ny fas med expansion och internationalisering.
Vägen till framgång och ekonomiskt oberoende
har haft inslag av både slump och tur konstaterar Lars Mattsson:
– Livet är den ena slumpartade händelsen
efter den andra, säger han. Se bara på mig med
8-årig folkskola, som började som kontorsbud
och flyttgubbe innan jag blev företagare.
Lars har också en egen syn på det här med
tur:
– Vissa har haft tur och tjänat en massa
pengar, säger folk ibland. Fast de som har tur är
ofta de som vågar göra saker och plötsligt ramlar
på något som ger jackpot. Den som inget gör
har ingen chans att ha tur eftersom personen
inte blir exponerad för möjligheten.

Sparken
Lars första exponering mot arbetslivet var som
båtbyggare efter att han slutat skolan. För att
lära mer om båtbyggeri åkte han till Ockelbo,
såg ljuset, återvände till Stockholm och talade
om för chefen hur båtar verkligen skulle byggas.
Han var då 17 år och uppenbarligen inte så
diplomatiskt för han fick raskt sparken.
Karriären fortsatte därefter som kontorsbud
under ett år, vidare som flyttgubbe hos Kungsholms Express, blev deras yngste packmästare
och bas för ett antal flyttgubbar.
En av uppgifterna blev att packa en silverskatt
med tusen föremål som skulle säljas på Bukowskis. Den meriten var avgörande för nästa jobb
på elektronikföretaget Magnetic, där han fick
sköta deras packning av känslig elektronik.
Hos Magnetic fick Lars tillfälle att jobba på
elektronikavdelningen med att bygga prototyper, montera apparatskåp och kretskort.
Erfarenheter han tog med sig när han startade
RCO 1976, 24 år gammal, tillsammans med
arbetskamraten Wilhelm Börlin.
Resan till dagens marknadsledande position
var lång och kämpig, men idag säger Lars att
han hela tiden visste att framtiden bar löfte om
att göra honom och andra delägare rika. Innan
dess levde han och kompanjonen tidvis ganska
fattigt med hjälp av sina fruars inkomster.

www.arctos.se

Största misstaget

Förtroendebransch

– Av misstagen lär man sig hela tiden, konstaterar Lars Mattsson. Det är vad entreprenörskap
handlar om.
Ett stort misstag kring millennieskiftet var
att RCO förlitade sig på gamla framgångar och
produkter. Trogna kunder fortsatte att köpa och
Lars trodde länge att den gamla plattformen
skulle räcka länge, men den hade för få funktioner och för liten kapacitet. Konkurrenterna
började gå om och det skapade några kämpiga
år, men samtidigt en drivkraft att komma igen.
Lösningen blev att tänka nytt. I spetsen för
det arbetet stod utvecklingschefen Göran
Pettersson, som 1977 sökt ett sommarjobb,
hamnat på RCO, blivit kvar och så småningom
blivit delägare. (Den andre delägaren, inköpschefen Lars-Åke Lidén, började också som
praktikant.)

Bara ord som ”lås” och ”säkerhet” säger att det
här är en bransch som bygger på förtroende och
långsiktiga relationer. Också en bransch med
fantastiska utvecklingsmöjligheter om man
betänker att bara tre procent av alla dörrar i
Sverige har någon typ av elektroniskt lås.
All försäljning har tidigare gått genom
elgrossister och återförsäljare som installerar
utrustning hos slutkunden, men idag räcker det
inte. Produkterna är så tekniskt avancerade att
RCO:s egna säljare måste ut till slutkunderna
och övertyga dem, varefter man kanaliserar
affärerna via sina återförsäljare.
Internationell expansion har börjat i Finland
och kommer att fortsätta närmast till Norge och
Polen. I branschen finns höga etableringströsklar i alla länder och RCO kommer därför gå in
på fastighetssidan med unika system för
tvättbokning och information som dörröppnare.

Allianser med de stora

Av misstagen lär man
sig hela tiden. Det är
vad entreprenörskap
handlar om.

Resultatet av utvecklingsarbetet med Tommy
Lindgren som projektledare –personbästa på att
vrida Rubiks kub rätt på 15 sekunder – blev en
ny teknisk plattform med flera unika egenskaper. Den integrerar olika komponenter för till
exempel dörrpassering, larm, porttelefon,
tvättbokning och informationsdisplayer till
samma centralenhet. Dessutom är plattformen
skalbar, vilket innebär att man enkelt kan bygga
ut systemet genom att bara haka på nya
komponenter.

RCO har idag huvudkontor i Järfälla, 57
anställda som sålde för 103 MSEK förra året.
Kring företaget finns ett nätverk av underleverantörer, konsulter och samarbetspartners, som
återspeglar ett strategiskt val av vad man själv
ska ha kontroll över och vad andra gör bättre.
Forskning och utveckling gör man själv, men
tar hjälp av inhyrda konsulter för speciella, om
än hemliga, uppgifter. Vad gäller produktionen
utför RCO bara sammansättning och kvalitetskontroll av produkterna. Elektronikkomponenterna tillverkas i Lövånger, zinkkåporna gjuts i
Värnamo och plastdetaljerna i Vårgårda.
Telemarketing (TM) är en populär tjänst att
outsourca, men RCO har valt en annan strategi.
TM är integrerad med säljarnas verksamhet för
att boka deras besök och locka deltagarna till
företagets seminarier.
– Utan egen kunnig TM-personal kan ett
seminarium besökas av två personer, säger Lars
Mattsson. Med eget folk, grundligt utbildade
om våra fördelar kan resultatet bli trettio
personer.
fortsätter

➞
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För att anställa medarbetare använder RCO
med få undantag headhunters.
– Det kostar en del, men är värt varje krona,
säger Lars. De går på djupet så att man få en
komplett bild av vad befattningen kräver och
vem som passar för den. Vi har bara positiva
erfarenheter av det.
RCO:s tekniska plattform har skapat
allianser med stora företag som sett möjlighet
att integrera sina egna produkter med den.
Exempelvis Electrolux, Siemens och Bosch.

Försäljningen en aha-upplevelse
Nyligen sålde Lars Mattsson, Göran Pettersson
och Lars-Åke Lidén 60 procent av RCO till Axel
Johnson AB:s helägda investeringsbolag Novax.
Processen där RCO bjöds ut på marknaden
till konkurrerande köpkandidater blev en
aha-upplevelse för Lars. Han kände sig hela
tiden delaktig, men slapp det tunga arbetet och
kunde därför fokusera på att leda företaget.

– Arctos medarbetare var kunniga och
jordnära personer. De vet hur man konkurrensutsätter sitt bolag. Den saken har de varit bra på,
säger Lars med en glimt i ögat.
Resultatet blev en gradvis försäljning, som
innebär att Lars fortsätter ännu några år som
VD.
– Det är fortfarande jättekul att jobba, men
någon gång är det dags att trappa ner, säger
Lars. Man måste göra annat i livet också.
Vad det är förstår man när man tittar in i Lars
garage. Där står två Ferrari och dem lär han ta
en tur på Nürburgringen i 310 km/h i framtiden
också. I Järfälla är tempot också högt:
– Vi ska aldrig mer bli distanserade av andra
eller vila på gamla meriter, säger Lars. Vi har
stärkt utvecklingsavdelningen med två man för
att öka tempot och planerar fyra år framåt.
Marknaden är jungfrulig eftersom 97 procent
av landets dörrar väntar på att bli elektronifierade. I den strävan har RCO en annan ”allianspartner” vi glömde nämna ovan: Sveriges alla
inbrottstjuvar. ¢

RCO SECURITY
Startår: 1976
Grundare: Lars Mattsson och Wilhelm Börlin
Ägare: Novax 60 %, vd Lars Mattsson 26 %,
utvecklingschef Göran Pettersson 7 %,
inköpschef Lars-Åke Lidén 7 %
Affärsidé: Skapa en trygg och säker miljö inom
företag, förvaltningar och bostäder genom att
utveckla, tillverka och, via ett brett nät av
återförsäljare och bearbetning av slutkunder,
sälja elektroniska produkter och system för
nyckelfri låsning av dörrar och portar
Produkter: Kodlås, elektromekaniska lås,
kortläsare, porttelefoner, passagesystem,
larmsystem, tvättbokning och informationstavlor, elektronisk styrning av fastighetsboxar, grafisk presentation
Omsättning: 103 MSEK
Anställda: 57 personer
Internet: www.rco.se

Från vänster Lars-Åke Lidén, Göran
Pettersson och Lars Matsson.
Tre av delägarna i RCO.
Foto: RCO
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ELS Vision™ är en kommunikationscentral
för hyresgäster, fastighetskötare med flera
för att sprida, samla in information och till
exempel boka tvättider.
Foto: RCO

ELEKTRONIK
ERSÄTTER
NYCKLAR

• Ökad säkerhet genom att definiera när

• Skalbarhet som innebär att en kund

personer får tillgång till en lokal och

kan börja med en kortläsare för en enda

uppföljning genom registrering av

dörr och med tiden ansluta mängder av

lyckade och misslyckade försök till

enheter utan byte av centralenhet eller

besök. Om en nyckelbricka försvinner

omprogrammering.

RCO erbjuder i sammanfattning:

nyckel, enkelt spärras ut ur systemet.

kan den, till skillnad mot en vanlig
• Standardisering som ger RCO:s system
möjlighet att samarbeta med system från

• Avskaffande av krånglig och dyr

• Helintegration som ger möjlighet att

andra företag som till exempel från

nyckelhantering. De ersätts med nyckel-

ansluta portlås, porttelefoner, larm,

Electrolux för tvättstugebokning eller

brickor eller kort som passar en eller

tvättbokning, informationstavlor, kame-

från Bosch för videoövervakning.

flera dörrar och lätt kan läggas till eller

ror m.m. till samma system vilket förenk-

tas bort från systemet allt efter behov.

lar installation, utbildning och drift.

www.arctos.se
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Kenneth Westlund - Ny delägare och medarbetare
Sedan den 1 januari 2012 har Arctos Corporate Finance en ny medarbetare och tillika delägare, Kenneth Westlund.
Kenneth kommer närmast från Nordea där han arbetat som rådgivare till privatägda företag i samband med
ägarförändringar.

Kenneth har under mer än 20 år ägnat sig åt det
som kallas Mergers & Acquisitions. Den
finansiella skolningen, efter Handelshögskolan i
Stockholm och Wharton Business School i
USA, formades med nordiska storföretagskunder på Goldman Sachs i London 1990-1993 och
fortsatte därefter på en av Sveriges första
oberoende M&A-firmor, Maizels Westerberg &
Co. I början av 2000-talet lockade Nordea med
en satsning mot privatägda företag där den
värmländska dialekten blev en dörröppnare mot
kunderna mellan Ystad och Haparanda. De
senaste tio åren som rådgivare till privatägda
företag har därför varit extremt lärorika och det
är framförallt denna erfarenhet Kenneth nu ska
dela med sig av till Arctos kunder.
De senaste exemplen på större genomförda
rådgivningsuppdrag där han varit transaktionsansvarig är Corvara Industri- & Skadeservice,
Bergteamet och Econovas köp av Weibull
Trädgård.

En oberoende rådgivare
Under 2000-talet har riskkapitalbolagen seglat
upp som de dominerande aktörerna på den
svenska transaktionsmarknaden. Som en följd
av det har börsens betydelse minskat och
riskkapitalbranschens inflytande på näringslivet
har blivit allt större. Riskkapital fungerar som
en viktig katalysator i svensk ekonomi, med stor
betydelse för tillväxt och jobbskapande.
Riskkapitalet behövs för att små entreprenörsdrivna företag ska kunna utvecklas och växa.
Det behövs också för att möjliggöra mer mogna
företag att ta sig till nästa nivå. Bolag som
omsätter mellan 200 miljoner kronor och 2
miljarder kronor har blivit alltmer attraktiva för
de så kallade Private Equity-bolagen och det
finns mer kapital än någonsin i deras fonder.
Samtidigt innebär detta att säljaren ofta ställs
mot ett team av riskkapitalister, dess jurister och
revisorer och att behovet av en oberoende
rådgivare ökar.
Nya bankdirektiv och regler i kölvattnet av
turbulenta marknader påverkar även de
privatägda bolagen. De omedelbara effekterna
blir mer centralt styrd kreditgivning, dyrare lån
och checkkrediter samt ökade krav på finansiella nyckeltal. Detta fokus och följande

8

styrmekanismer innebär att eventuell bankrådgivning till de privatägda bolagen riskerar att bli
allt annat än oberoende. De få riktigt erfarna
M&A-rådgivare som bankernas Corporate
Finance-avdelningar förfogar över erbjuds
enbart de största företagen samt riskkapitalbolagen. Detta är bara naturligt då de är återkommande, lånar stora summar och är transaktionsintensiva. Bankerna deltar i så gott som samtliga
fall i finansieringen av PE-aktörernas transaktioner.
Det är mot bakgrund av denna utveckling
som M&A-rådgivare växer inom kvalificerad
och oberoende rådgivning till medelstora- och
stora privatägda företag. De privatägda bolagen
har helt enkelt fått ett större behov av kvalificerad rådgivning i samband med ägarförändringar. Både med tanke på det icke-oberoende som
finns hos bankerna men också eftersom Private
Equity-fonderna genomför en mer omfattande
och kostsam process för både säljare och köpare
(dokumentation, due diligence, finansiering etc.).

Vi är vana att göra affärer det kan du dra nytta av
Den vanligaste rådgivaren vid en ägarförändring är ägaren själv, men frågan är om det är det
lämpligaste.
- Svaret på den frågan är både ja och nej,
menar Kenneth.
- Ja, därför att ägaren naturligtvis kan sitt
företag, dess styrkor och möjligheter bäst. Nej,
därför att en annan typ av erfarenhet och
kompetens idag är mer nödvändigt än någonsin
när en avyttring eller kapitalanskaffning skall
genomföras.
- Att sälja sitt livsverk eller det företag som
lämnats till dig att förvalta är antagligen ett av
de viktigare besluten i livet. Min kanske
viktigaste insikt under de senaste tio åren är
därför att inte underskatta behovet av en extern
och erfaren rådgivare när företaget ska säljas
eller en ny ägare ska in som huvudägare i
bolaget.
Det finns åsikter om att en rådgivare är för
dyr men oftast får man vad man betalar för.
Rådgivarna har oftast bra koll på vem som
skulle vilja köpa ditt företag, de vet hur det
borde värderas, de är vana vid förhandlingar och

de har som yrke att sälja företag. Dessutom
minimerar en rådgivare risken att du säljer ditt
bolag för billigt.
- Jag har följt Arctos utveckling under en
längre tid och imponerats av den professionalism och metodik företaget jobbat efter. Jag ser
ödmjukt fram emot att få vara med och bidra
till bolagets fortsatta utveckling säger Kenneth.
Arctos Corporate Finance står för oberoende
värdeskapande, hög kompetens och internationellt nätverk i kombination med erfarna
medarbetare och en förståelse för entreprenören.
Arctos har ett effektivt och skräddarsytt
internationellt nätverk som kunderna får
tillgång till vid förvärv eller avyttring. ¢

KENNETH WESTLUND
Aktuell: Ny partner på Arctos Corporate
Finance
Ålder: 48 år
Familj: Sambo och två vuxna barn
Bor: Lägenhet i Stockholm, hus på Tynäs
utanför Karlstad
Karriär: Nu senast Nordea. Innan det Alfred
Berg Fondkommission, Maizels Westerberg
& Co, Goldman Sachs & Co, Försvarsmakten
Utbildning: Handelshögskolan Stockholm,
Wharton Business School, USA, samt Krigshögskolan, Karlberg
Exempel på rådgivaruppdrag: Corvara
Industri- & Skadeservice (avyttring av
majoritet), Bergteamet (avyttring av
majoritet) och Econova (köp av Weibull
Trädgård)
Intressen: Varierande träning såsom
löpning, cykling och skidåkning
Svag för: Värmland och god mat

www.arctos.se

KENNETHS TRE
BÄSTA RÅD TILL
ENTREPRENÖREN
1. Var förberedd och börja
planeringen i tid
Dokumentera utförlig information om
ert bolag. Putsa upp fasaden och
varumärket och ha en uppdaterad
och underbyggd framåtriktad affärsplan, helst med finansiella mått.
Analysera bolagets styrkor och
svagheter.
www.arctos.se

2. Konkurrensutsätt processen med
hjälp av en pålitlig rådgivare
Enda sättet att få rätt prissättning
och veta hur just ert bolag värdemässigt ligger till är att ta in mer än en
köpare i processen. I detta läge kan
du lita på att en erfaren och oberoende M&A-rådgivare är pålitlig. En
del köpare kan vara negativa när
Arctos kommer in och konkurrensutsätter en försäljningsprocess. Men
Kenneth upplever ändå att de flesta
ser det som positivt, eftersom allting
är väl förberett när vi varit med i
processen. Hans erfarenhet är också

att värderingen skiljer sig markant i
de fall där rådgivare finns med på
säljsidan.
3. Var realistisk
Ha rimliga tids- och prisförväntningar
baserade på marknadsklimat och
egna bolagets visade resultat och
trovärdig utvecklingspotential.
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Inmatning av stockar i anläggningen
i Skutskär.
Foto: IGGESUND

Hur dödsdömda Iggesund Tools blev
världsledande i sin bransch
1983 skulle Iggesunds Bruks Stålmanufaktur läggas ner. Efter tre chefer på sex år, som inte lyckats vända utvecklingen och med miljonförluster var det inget snack om saken. Björn Rahmström, då bolagsjurist hos Iggesund, var utsedd till företagets begravningsentreprenör med uppdrag att sälja eller lägga ner. Så blev det inte.
Idag heter företaget Iggesund Tools, är mycket lönsamt, världsledande inom sin nisch och nyligen sålt till Österrikiska industrikoncernen Andritz.
Hur gick den här transformationen till? Svaren
är flera: Fokusering på utveckling av unika
produkter i nära samverkan med kunderna, en
affärsmodell som gav kunderna trygghet och de
människor Björn Rahmström fick med sig på
resan.
Men åter till 1983. Björn uppvaktar potentiella köpare av företaget, men de skrattar åt hans
propåer. Förlustföretag i bransch med överkapacitet lockar ingen.
Ju mer Björn lärde känna företaget och
personal desto mer växer tanken att själv ta över.
Idag heter det Management Buy Out och är
vanligt, men 1983 är det sällsynt och våghalsigt,
särskilt om en domarutbildad jurist tror sig
kunna leda ett teknikföretag.
Björn förhandlar med kollegor och sig själv i
dubbelrollen som bolagsjurist. Priset blir 40
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MSEK, varav 30 i ”mjuka” lån från Iggesund och
10 MSEK av banken utöver lån till rörelsekapital.
– Som jurist är jag varken tekniker, marknadskille eller ekonom och det har gett mig
rätten att ställa vilka dumma frågor som helst,
säger Björn. Liksom domaren, som får höra
olika sanningar om saker han inte vet något om,
får jag besluta om vem och vad jag ska tro på.
Det leder fram till ett antal strategier.

Strategi 1: Unik egenskap
Företaget hade en flora av produkter för
avbarkning, flishuggning och sågning. Första
beslutet var att avveckla produkter som saknade
en unik egenskap och fortsättningsvis bara
utveckla just unika produkter.
Ur den processen kom snart den unika kniv

för flishuggning, TurnKnife®, som lade
grunden för Iggesund Tools framgång. Den är
liten och lätt, har två eggar, är vändbar, av
engångstyp och håller dubbelt så länge per egg
som andra omslipbara större och tyngre knivar.
TurnKnife® ingår som nyckelkomponent i
Iggesund Tools kompletta system av slitdelar,
som utgör de lönsamma huggande slitkomponenterna i huggen.
Att koka flis är lika knepigt som att koka
potatis; blandar man små och stora flisbitar blir
de små sönderkokta och de stora råa i mitten
med störningar i kokarna som följd. Flisbitarna
ska alltså vara jämstora och lyckas man öka
andelen acceptflis handlar det om mycket stora
pengar i produktionen och höjer kvaliteten på
pappersmassan. Håller knivarna längre och går
snabbt att byta ut blir vinsten ännu större.
www.arctos.se

TurnKnife® ger de fördelarna och idag är
man inne på fjärde generationen knivar med
patentskydd och har 50 % av marknaden i
Europa och 35 % i Nordamerika.

Strategi 2: Sälja resultat
Trots att knivarna var tänkta att användas en
gång, slipade vissa kunder om dem för att spara
pengar, vilket skapade kvalitetsproblem och
haverier som kunderna skyllde på Iggesund
Tools.
– Vi kunde tvista hur länge som helst om vem
som bar skulden för ett haveri, berättar Björn.
Inget gick att bevisa. Kunderna krävde ersättningsleveranser utan kostnad eller gick tillbaka till
sina tidigare leverantörer. Det var en väldig press.

Unika engångsknivar för att hugga flis i olika
utföranden har gjort Iggesund Tools
världsledande inom en smal nisch. Foto: IGGESUND

Lösningen blev ett unikt affärsupplägg som
Björn efter mycket huvudbry och många interna
diskussioner kom fram till:
– Vi slutade sälja knivsystemet, utan stod
kvar som ägare av det och erbjöd kunderna
produktion av flis under totalt ansvar till en fast
avgift per månad.
Den affärsmodellen sänkte ribban för
kunderna att byta till Iggesunds system och
skapade långsiktiga relationer. Avgiften
baserades på produktionens storlek och
kunderna fick så många knivar och övriga
slitdelar de behövde.
Kunderna hade inte längre något skäl att slipa
om knivarna, eftersom Iggesund Tools ägde
knivsystemet, levererade ingående komponenter
efter kundens behov, lade upp egna reservdelsförråd hos kunderna och höll servicetekniker i
beredskap för att snabbt få igång produktionen
vid haveri.
Man slopade prislistor och bestämde i stället
priset efter förhandling med varje enskild kund
baserat på kundnytta, vilken varierade stort
mellan kunderna. Eftersom upplevd kundnytta
bestämde ersättningens storlek och inte en
enhetlig prislista, som sätter ett lägre genomsnittligt golvpris, blev man prisledande inom
branschen och kunde ta dubbelt så mycket
betalt som konkurrenterna genom att hänvisa
till vändstålets unika fördelar i produktionen i
kombination med fullständig leverans- och
servicegaranti vid haverier och löpande förbruk-

ning. Samtidigt förband sig Iggesund Tools att
förbättra kundens fliskvalitet i sådan grad att
kundens kalkyl gick ihop.

Eftersom upplevd
kundnytta bestämde
ersättningens storlek
kunde vi ta dubbelt så
mycket betalt som
konkurrenterna.
Nya kunder krävde dock bevis på den saken,
vilket ledde till nästa innovation: En laserstyrd
flismätare som exakt mätte att en miljon flisbitar
om dygnet höll måttet på bredd, längd och
tjocklek. Den ersatte ett manuellt förfarande då
man mätte flisprover med skjutmått.

Strategi 3: Internationalisering
Efter några år hade Iggesund Tool fått luft
under vingarna, men bara i Sverige, som då stod
för 6 procent av världsproduktionen för massa.
Nästa steg blev att gå på export till USA som
stod för 35 procent av världsmarknaden och
fortsätter

➞

FAKTA IGGESUND TOOLS AB
• Ursprung Stålmanufaktur inom Iggesunds
Bruk, grundat 1685
• Stålmanufaktur köptes 1983 av Björn
Rahmström, som bildade Iggesund Tools
• Världsledande inom knivsystem för
flisframställning och avbarkningsverktyg till
sågverks- och pappersmassaindustrin
• 168 anställda varav 106 i Sverige
• Omsättning 265 MSEK
• Kontor i Sverige, Frankrike, Finland,
Kanada, USA, Australien, Nya Zeeland
• Köpt 2011 av industrikoncernen Andritz,
Graz, Österrike
• www.iggesundtools.com

www.arctos.se

Iggesund Tools anläggningar i Iggesund, söder
om Hudiksvall i Hälsingland.
Foto: IGGESUND
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ScanChip är en laserbaserad
flisanalysator, utvecklad av
Iggesund Tools, som
analyserar flisens dimensioner, ljushet och barkhalt för
att säkra dess kvalitet.
Foto: IGGESUND

Kanada med 15 procent.
Många har berättat om svårigheten att ta sig
in i USA. Iggesund Tools var inget undantag.
Det tog många år då man måste installera sina
system med gratis provtid för att komma över
kundernas tvekan och bevisa lönsamheten.
Löftet var ”Peace of Mind” och marknadsfördes
under begreppet ”PartnerChip”; en engelsk
ordlek, som syftade såväl på samarbete med
kunden som på slutprodukten flis för massatillverkning.
– Ett misstag var att inte från början fokusera
på USA:s sydstater, utan splittra resurserna på
hela landet, säger Björn idag. USA är inte en
marknad utan flera med stora skillnader i alla
avseenden.
– Vi motarbetades av alla; huggmaskinleverantörerna, som vi tog ifrån den lönsamma
reservdelmarknaden genom att ersätta deras
huggkomponenter, konventionella huggknivsleverantörer som såg oss som inkräktare på deras
hemmamarknad, kundernas operatörer som såg
vår teknik som ett hot mot deras arbetstillfällen
eftersom införandet av vårt system krävde
mindre bemanning och konkurrenter som
försökte kopiera vår teknik.
– Det gick åt mycket kraft och pengar att
försvara våra patent i USA och Canada. Vi
stämde vår största konkurrent för patentintrång
i både USA och Canada, vilket kostade oss över
17 MSEK enbart i advokatkostnader, innan
konkurrenten slängde in handduken.
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Människorna
Historien om Iggesund Tools väg från gravens
rand till framgång går inte att förstå, utan de
människor som Björn vann för sina idéer.

Jag kan ha en relation
till människor, ett jobb
eller projekt, men inte
till ett bankkonto.

leverantörer på deras hemmamarknader.
Den andra nyckelkategorin var styrelsen med
Iggesunds Bruks tidigare VD Lars G Sundblad,
som mångårig styrelseordförande och värdefull
mentor, och bland andra prissättningsexperten
Lage Rosvall och skatteexperten Erik Haglund.
Förra året beslöt Björn Rahmström att sälja
företaget eftersom inget av hans barn ville ta
över. Björn ville hitta en industriell köpare som
kunde föra hans livsverk vidare, även om det
fanns gott om riskkapitalbolag som kunde
betala bra.
– Jag kan ha en relation till människor, ett
jobb eller projekt, men inte till ett bankkonto,
säger Björn. Det jag sålt är känslomässigt värt
mer för mig än de pengar jag fick.
Med Andritz har Iggesund Tools hamnat i
ansvarsfulla händer och fått en långsiktig och
stabil ägare. ¢

DE STRATEGISKA VÄGVALEN
• Köpa ett dödsdömt förlustföretag
• Begränsa risken genom mjuka lån och
begränsad personlig insats
• Avveckla produkter som saknade unika
egenskaper

Det första han gjorde var att gå runt i
verkstaden och snacka med arbetarna. Det
andra var att ha stormöten för att informera och
ta fram idéer i arbetsgrupper med 20 kollektivanställda och tjänstemän åt gången, vilket
kunde ta två dar.
– Jag berättade om marknads- och konkurrenssituationen vilket ledde till bra diskussioner,
säger Björn. Jag fick personalen med mig
eftersom de hade hört vad som var på gång
innan det blev verklighet. De fick sina frågor
besvarade och fick mig ibland på andra tankar.
Jag har haft fantastiska medarbetare och det är
egentligen otroligt att vi, från en liten bruksort i
Hälsingland, har erövrat marknaderna i Europa
och Nordamerika i hård konkurrens med lokala

• Hålla personal på alla nivåer informerade
om vad som var på gång
• Satsa på en professionell styrelse
• R&D med målet att bara utveckla produkter med unika egenskaper
• Gå från produktförsäljning till uthyrning av
en tjänst under totalansvar för att skapa
trygghet för kunderna
• Satsa på största utlandsmarknaderna;
USA och Kanada
• Till slut sälja företaget till den som kunde
föra livsverket vidare

www.arctos.se

Björn Rahmström är juristen som
1983 köpte en ankunge som ingen
ville ha. 2011 hade han förvandlat
det till en vacker svan han sålde till
industrijätten Andritz. Foto: IGGESUND

www.arctos.se
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Private equity,
förvärvsfinansiering och
temperaturen på
bankmarknaden

Foto: Martin Sundström

Bertil Karlsson - Partner

Efter öppningen av Arctos Malmökontor
sommaren 2011, och efterföljande kundaktiviteter på Skånes digra utbud av vackra men
utmanande golfbanor, har vi till slut lyckats
spåra upp M&Agistern för en kommentar på
marknadsläget. Vi får många frågor kring
finansiella köpare, och i synnerhet private
equity-fonder, - hur dessa fungerar och det där
med förvärvsfinansiering. Frågan är aktuell med
tanke på bankkrisen i Europa och den åtstramning som även har skett hos de svenska bankerna. M&Agistern råddar i begreppen.

Ökat fokus på investeringar i
privatägda bolag
Det har nog aldrig tidigare funnits så många
finansiella köpare för privatägda bolag – både
investmentbolag men framför allt private
equity-aktörerna som har historiskt mycket
pengar i sina investeringsfonder. Egentligen är
inte mängden kapital så anmärkningsvärd, det
hela handlar egentligen om en omfördelning av
riskvilligt kapital från börsen till onoterade
innehav. Detta är något som M&Agistern
tycker är positivt då många bolag mår bättre av
att kunna utvecklas utan börsens krav på
kvartalsvisa rapporter och de kostnader som en
börsnotering innebär. En skillnad är möjligen
just hur den här typen av köpare använder sig av
bankfinansiering för att finansiera uppköpen.

14

Tuffare krav och dyrare upplåning
Till en början kan konstateras att tillgången på
bankfinansiering har varit svängig under de
senaste åren. Generellt har kapitalet blivit dyrare
för bankerna till följd av minskat förtroende i
interbankmarknaden, ökade avkastningskrav
från aktieägarna samt ökade krav på kapitaltäckning (MiFID, Basel II, etc.).
Speciellt nya, men även befintliga kunder till
bankerna, har successivt ställts inför allt hårdare
krav som kan delas upp i några punkter och
sammanfattas ofta i bankernas viktigaste
interna dokument – Kreditmemorandumet.
Nyckelord är ”Historiska finansiella nyckeltal”,
”Nuvarande operativ riskprofil” samt ”Trovärdighet”.
För det första måste den finansiella historiken
i bolaget visa på en frisk och lönsam huvudaffär
som inte varit alltför volatil. Stabilitet går före
stark tillväxt om tillväxten till exempel varit
förenlig med besvärliga checkräkningsdialoger
med banken.
För det andra måste nuläget visa på en
kontrollerbar operativ risk – kundstruktur,
affärsmodell och marknadsposition måste vara
begripliga för bankernas kreditavdelningar.
Detta är den egentliga orsaken till att gamla
(befintliga) kunder erhåller bättre finansieringsvillkor och högre belåning i vissa situationer
jämfört med nya kunder. Banken har efter

många år och stor möda till slut förstått vad
kunden sysslar med.
För det tredje måste ägarbilden vara tydlig
med någon form av finansiell styrka hos
huvudägaren. Trovärdigheten hos ägaren eller
ägarna är bankens viktigaste kriterium när
nyckeltalen utmanas, exempelvis vid en transaktion. Här har det visat sig ett otal gånger att
kundens lokala förankring (läs; förtroende)
varit tungan på vågen i tveksamma situationer.
Konflikter med bankens centrala kreditinstanser är vanliga.

Ägarbilden har stor betydelse
Just private equity-fonderna erbjuder banken en
tryggare ägarmiljö för lånen. PE-bolaget bör
dock kunna uppvisa ett fläckfritt förflutet när
det gäller stöd till sina portföljbolag. Individerna i PE-bolagens managementbolag har ofta
gedigen finansiell erfarenhet och förstår
bankernas utvärderingskriterier och ”språk”.
Detta sammantaget gör att bankerna
välkomnar transaktioner där entreprenörer ”tar
hjälp” av PE-bolag vid en expansiv och många
gånger kapitalkrävande expansionsstrategi.

Några nyckeltal
Tre grundkriterier styr fortfarande hur mycket
ett PE-bolag kan låna vid ett nytt förvärv:
www.arctos.se

1. Relationen mellan eget tillskjutet riskkapital
och lånad förvärvsfinansiering. En tumregel för
transaktioner mellan 200 MSEK och 1000
MSEK är 50%.
2. Relationen mellan bolagets vinst eller
kassaflöde och den totala finansiella risken i
bolaget. En tumregel i dagens finansiella klimat
är ca 3x EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar).
3. Bolaget ska i sin affärsplan kunna amortera
förvärvslånen på ca 5 år. Utdelning till ägarna
tillåts enbart i undantagsfall under denna
period.
Vid större PE-drivna transaktioner i det övre
spannet över 1000 MSEK kopplas bankernas
specialister från Acquisition Finance in. Då kan
relationstalen öka över de som anges ovan.

Förvärvsfinansieringens
betydelse för värderingen
Belåningsgraden får ju även stor betydelse för
den värdering som en PE-aktör är bredd att
betala. En 50-procentig belåning och en
finansiering på 3x EBITDA (rörelseresultat före
avskrivningar) ger, förenklat, ett värderingsspann mellan 5-7 gånger EBITDA. Närmare 5x
vid exempel såsom kapitalkrävande expansion,
begränsad ledningskapacitet eller svag finansiell
historia. Närmare 7x vid stark affärsdriven
tillväxtplan med förutsägbar kapitalbindning
som bygger på en solid marknadsposition.
Industriella köpare delar inte PE-bolagens
syn på finansiering och hamnar ofta lägre i sin
värdering ”stand alone”. Dessa kräver således en
noggrann analys av operationella mervärden,
synergier och strategisk position för att överträffa PE-bolagen i en strukturerad process.

Olika typer av finansiella köpare
Private equity-fonderna påminner om varandra
ur flera aspekter i form av investeringskriterier,
strategi och operativt arbetssätt. Primärt söker
en finansiell köpare kassflödesintensiva bolag
med stark utvecklingspotential i form av
breddat produkt- och tjänsteutbud samt
expansionsmöjligheter. Framförallt skiljer de sig
i olika fondstorlekar, vilket får till följd att de
fokuserar på olika storlekar på bolag att
investera i. Investmentbolag är en annan typ av
finansiell köpare som ofta kan vara väldigt
långsiktig i sin ägarhorisont, detta medför dock
en begränsning på möjligheterna för en
återinvestering.

Varför sälja till en finansiell
köpare?
En viktig fråga inför en försäljning till en private
equity-fond är entreprenörens intresse för
www.arctos.se

fortsatt medverkan – både som ledningsperson
och som ägare. Arctos lägger alltid ett stort
fokus på ett väl förberett material som beskriver
bolagets långsiktiga potential och möjligheter. I
det fall ägaren vill kvarstå blir detta än viktigare
– den intressent som ”köper in sig” i ägarens
vision för bolagets framtid och affärsplan blir
den som kommer att passa bäst och därmed
troligen också åsätter bolaget den högsta
värderingen. I en strukturerad process begär vi
alltid in köparintressenternas tankar på framtid
och expansionsplaner, samt vad de ser att de kan
bidra med, för att parallellt med pris, villkor och
affärsstruktur kunna göra ett så pass väl
underbyggt val som möjligt. I en affär med
fortsatt ägande få ju även värdet vid en framtida
exit stor betydelse för totalavkastningen.
Med en finansiell köpare får bolaget möjlighet att växa vidare i eget namn och möjligen
själv vara drivande i en branschkonsolidering.
En extern ägare kan här underlätta att genomföra större strukturaffärer. I och med att en
finansiell köpare har en uttalad försäljningsambition inom 4-7 år kan affärer som tidigare
strandat i värderingsdiskussion eller ledningsfrågor lösas med aktiebyten och en mer neutral
ägaragenda. För den tidigare ägaren/entreprenören blir ju risknivån också lägre än innan
försäljningen då kanske hela den privata
förmögenheten låg i en korg.

kritiska period. På så vis får ägaren möjlighet att
utvärdera alternativen utifrån både pris och
framtid, möjlighet till återinvestering och även
uppnå ett starkt förhandlingsläge kring due
diligence och avtal.
Hör av dig till oss om du vill diskutera just
din situation eller om förstå mer om de olika
köpargrupperna och hur de agerar.
bertil.karlsson@arctos.se eller 08-557 70 112.

¢

En strukturerad process
säkerställer bästa resultat
Motiven till en försäljning kan vara olika;
målsättningarna brukar kunna summeras som
rätt affär för hjärna, hjärta och plånbok. Detta
innebär en köpare som på ett positivt sätt kan
bidra till bolagets framtida utveckling och
personalens trygghet; en köpare som kulturellt
och värderingsmässigt passar in och där
magkänslan är rätt; samt bästa möjliga pris och
villkor. I vissa lägen kan en industriell aktör
tillföra ett bolag kompletterande produkter och
marknader som innebär en spännande utveckling, i vissa fall riskerar överlappningar leda till
nedstängningar och övertalighet. Under den
senaste 10-års perioden har vi sett hur private
equity-fonderna har kunnat erbjuda ett högre
pris än industriella köpare trots avsaknaden av
synergier. Helt säkert är en större bankfinansiering, och tyvärr en större finansiell risk, en
starkt bidragande orsak i detta. Men ofta har det
även varit drivet av att de finansiella köparna
sett en spännande expansionsmöjlighet och
potential för ytterligare värdeökning.
Summerat är det enda sättet att säkerställa ett
optimalt resultat en strukturerad process mot
flera intressenter – där private equity-fonder och
andra typer av finansiella köpare bemöts
parallellt med industriella intressenter. Nyckeln
är ett väl genomarbetat material och investment
case, som i sin tur möjliggör en struturerad
process utan att belasta bolaget under denna
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Arctos var rådgivare till
RCO vid försäljningen
till Novax

Arctos var rådgivare till
Iggesund Tools vid
försäljningen till Andritz AG

Arctos var rådgivare till
Fagerhult vid förvärvet
av LTS

RCO är ledande inom nyckelfri
låsning och passagesystem

Iggesund är en världsledande
tillverkare av knivsystem
för träflisning

Fagerhult är en av
Europas ledande
belysningskoncerner

Arctos var rådgivare till
OBH Nordica vid försäljningen
till Triton

Arctos var rådgivare till
Fagerhult vid
förvärvet av designplan

Arctos var rådgivare till Zacco
då Eterna Invest investerade
i Zacco vid en riktad nyemission

Fagerhult är en av
Europas ledande
belysningskoncerner

Zacco är ett ledande
konsultföretag i Europa
inom immaterialrätt

Triton
OBH Nordica är en ledande
leverantör av hushållsapparater
i Norden

