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Sen sist...

VI PRESENTERAR STOLT

Vår nya  
Director 
Francesco Di Folco antar posi
tion som Director per april i år. 
Francesco har under det senaste 
året inte bara utmärkt sig genom 
ett antal framgångsrikt genom
förda affärer, utan även i den 
viktiga roll som ansvarig för  
Livingstones rekrytering av 
juniora analytiker.

VI HAR BLIVIT MED 

Marketing  
Director!
Som ett steg i arbetet att stärka 
Livingstones position och varu  
märke på den nordiska markna
den välkomnar vi Viktoria Ejenäs 
som Marketing Director. Viktoria 
kommer senast från den europe
iska finanskoncernen Catella. 
  

VI VÄXER MED 

Nytt kontor  
i Los Angeles
Vi är stolta att öppna ännu ett  
kontor, denna gång i Los Angeles. 
Där huserar från och med april 
ett nytt, växande team av mycket 
erfarna M&Arådgivare med kun
nande inom alla våra kärnsekto
rer. Läs en mer om varför vi väljer 
just Los Angeles på sid 5!  

SNART HITTAR DU OSS PÅ

Ny adress  
i Stockholm 
Vi har fullt upp på Livingstone 
och har i och med senaste tidens 
nyrekryteringar vuxit ur våra 
lokaler på Linnégatan. I början 
av sommaren bär det därför av 
till nytt fräscht kontor på Birger 
Jarlsgatan 37 i Stockholm.  
Välkommen dit!  

04  Vi tog vårt eget råd –  
Arctos blev Livingstone.

05  Bli en vinnare – eller  
förlorare – med  
Internet of Things.

06  Globala M&A-trender  
– Varifrån kommer  
köparna framöver? 

08  Fresks ambitiösa  
strategi för expansion  
får fart med ny kapital- 
stark ägare.

10  Hissmontören som  
ville förbättra för både 
kollegor och kunder.

12  Två rådgivare.  
Två perspektiv. 

14  Därför kontor i Los  
Angeles – Surf's up!  
Perfekta förutsättningar.

DÄRFÖR FÅR DU 
M&AGASINET
M&Agasinet är ett 
magasin om företags
överlåtelser som ges ut 
av Livingstone Partners 
i Stockholm två gånger 
per år. Du är utvald som 
mottagare av M&Aga
sinet för att du är kund 
eller partner till Livings
tone, eller för att vi av 
andra skäl bedömer att 
innehållet är intressant 
för dig att ta del av. Om 
du inte vill ta emot fler 
nummer av M&Agasinet, 
hör av dig till oss. 

Livingstone Partners AB 
08557 701 10 
livingstonepartners.se
Linnégatan 14 
114 47 Stockholm
Ansvarig utgivare:  
Thomas Karlsson

Detta  
nummer

Kontakta 
Livingstone

Först till vår egen affär! Arctos Corpo
rate Finance blev 2015 en del av Living
stone Partners genom ett samgående.  
Vi tog därmed vårt eget råd och gick sam
man med ett större internationellt part
nerskap. Jag kan ärligt säga att det var 
en känslomässig dag när vi bytte skyltar 
och det gav ett nyttigt perspektiv på vad 
många av våra kunder går igenom. Sam
tidigt har utfallet vida överstigit våra 
förväntningar. Vi var starka i Sverige 
som Arctos, men som Livingstone har 
vi en helt annan tyngd och ett vassare 
erbjudande för marknaden. Nu kan vi 
flytta fram positionerna ytterligare. 

Livingstone startades i London redan 
1976 och namnet har faktiskt anknyt
ning till den Doctor Livingstone vi alla 
känner till. Vi har idag ett hundratal 
medarbe tare i tre världsdelar; förutom i 
Stockholm, Malmö och Göteborg finns 
Livingstone eta blerat i London, Peking, 
Chicago, Los Angeles, Düsseldorf, 
Madrid och Valen cia. Nyckeln till att 
samgåendet med Livingstone varit så 
pass lyckat ligger till stor del i en delad 
värdegrund och företagskultur, vilket 
också är vår styrka. Vår partner Kenneth 
Westlund berättar mer om Livingstone 
på nästkommande sida. 

Rådande marknadsläge kan kort sam
manfattas som en komplex miljö som 
ställer allt högre krav på oss som råd
givare att anpassa processer och jobba 
hårt för att uppnå bästa möjliga resultat. 
Samtidigt som tillgången till kapital 

En komplex miljö som ställer  
allt högre krav på oss rådgivare

aldrig har varit större, 
är investerarna allt 
tuffare i sin granskning. 
Vi ser att väl positione
rade företag fortfarande 
röner stort intresse. Som 
exampel är vi stolta över 
vår rådgivning i affä
rerna med Roplan, där 
FSN Capital förvärvade 
en majoritet, samt med 
XL Fresks, SafeLine och Inteno, som alla 
omskrivs i detta nummer. Ett stort tack 
till dessa och alla andra kunder under 
det gånga året! 

Vi ser med stor tillförsikt på framtiden 
och ser fram emot att träffa nya poten

tiella kunder. Behovet 
att se över den långsik
tiga ägarstrategin har 
nog aldrig varit mer 
aktuellt. Med digitali
sering och förändrade 
köpmönster både 
businesstobusiness 
och mot konsument 
kommer en ny våg av 
konsolidering av många 

branscher. Företagare kommer aktivt 
behöva delta och driva förändring, 
alternativt ta till vara på rådande höga 
värderingsmultiplar och integrera in i 
ett större sammanhang. Låt oss ha en 
diskussion kring hur vi kan hjälpa just 
dig! 

LEDAREN

Under det senaste året har 
Sverige stått relativt stabilt i 

en annars turbulent omvärld. 
En volatil aktiemarknad och 

stor riskaptit har gjort markna
den för M&A på samma gång 
utmanande och rekordstark.

THOMAS KARLSSON, PARTNER
karlsson@livingstonepartners.se

Företag kommer 
aktivt behöva 

delta och driva 
förändring.

Thomas Karlsson, Partner på Livingstone i Stockholm. 
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marknaden attraktiv. Dessa faktorer  
har skapat ett läge som ger både nordiska 
säljare och investerare gott om alterna
tiv. 

Livingstone ser fortsatt stort intresse 
från europeiska, nordamerikanska och 
asiatiska köpare som söker exponering 
mot det fördelaktiga nordiska ekonomiska  
klimatet. Samtidigt är nordiska bolag 
just nu mer än välkomna som köpare 
både i Europa och på den amerikanska 
marknaden. Det känns tryggt att i det 
här läget stå på vår nya internationella 
plattform, redo att ta tillvara på alla 
dessa möjligheter för våra nordiska 
kunder.   

Efter att ha uppmärksammat hur internationell närvaro blivit en nöd
vändighet för att kunna maximera värdet i våra kunders transaktioner, 

insåg vi att det var dags att kliva på en större, global plattform.

ARCTOS BLEV 
LIVINGSTONE

KENNETH WESTLUND, PARTNER | westlund@livingstonepartners.se

I valet av denna plattform, som 
skulle hjälpa oss i vår fortsatta 
utveckling mot en internationell 
investmentbank för privat ägda 

bolag, utmärkte sig en rådgivare som 
vi samarbetat med till och från under 
nästan tio år: Livingstone.  

Livingstone är en internationell  
investmentbank som, precis som Arctos  
gjorde, verkar inom företagsförsäljningar, 
förvärv och skuldrådgivning. När vi förra  
året gick samman med Livingstone blev 
vi den enda internationella, integrerade 
investmentbankboutiquen som är dedi
kerad till midmarket och har en stark 
skandinavisk närvaro. 

Som hand i handske 
Livingstone Stockholms internationella 
kunnande och marknads insikter är 
grundade i starka personliga relationer 
med de andra kontoren. På Livingstone 
känner vi alla varandra och delar inte 
bara värderingar utan gemensamma 
affärssystem, som gör att vi kan vara en 
del av varandras arbete 
på daglig basis. Det är 
dessa arbetssätt som 
kontinuerligt genererar 
idéer till nya affärer. 

Sammanslagningen 
föregicks av ingående 
diskussioner kring 
grundläggande värde
ringar och arbetssätt. 
Redan från start har 
vi känt att Livingstone 
har samma inställning till kunden och 
affären som vi hade när vi kallade oss 
Arctos. Detta blev en avgörande faktor 
för vårt val. Vi var angelägna om att 

bevara det informella och 
öppna diskussionsformat 
som hjälper oss att identi
fiera faktorerna som i 
slutändan gör skillnad för 
våra kunder. 

So far so good –  
globala affärer från start 
Vi har redan hunnit få 
intrycket att våra kunder 
värderar Living stone 
Stockholms internatio
nella närvaro. Vi kan inte 
bara presentera interna
tionella intressenter i våra 
processer, utan även enga
gera dem som köpare. 

Försäljningarna av de 
Halmstadsbaserade före
tagen Comfort Audio och 
Din Hörsel till Schweiziska 
Sonova samt avyttringen 
av Berg Propulsion till 
Caterpillar är exempel på 

geografiskt gränsöver
skridande samarbeten. 
Vidare arbetar vi på 
Stockholmskontoret 
just nu med ett antal 
uppdrag med utländska 
intressenter.

Fortsatt goda  
förutsättningar
Sverige har just nu både 
en stabil ekonomisk ut  

veckling och en stor andel teknikbolag.  
Digitaliseringen har accelererat globali
seringen på midmarket, vilket ytterli
gare bidragit till att göra den nordiska 

VI TOG VÅRT EGET RÅD

Ett läge som ger 
både nordiska 

säljare och  
investerare gott 
om alternativ.

Kenneth Westlund, Partner på Livingstone i Stockholm, ser stora 
fördelar i att vara en internationellt integrerad investmentbank för 
privatägda företag.

SURF’S UP! PERFEKTA  
FÖRUTSÄTTNINGAR 

DÄRFÖR KONTOR I LOS ANGELES

Los Angeles beskrivs just nu 
vara i den perfekta skärnings
punkten mellan teknik och 
under hållning. Den ameri
kan ska drömmen att flytta  
till L A för att bli upptäckt 
handlar inte längre om att  
bli filmstjärna – utan fram
gångsrik teknikentreprenör. 

kliver därmed ur dessa två store bröders 
skugga och blir nästa en tre pre nörs hubb. 

– Tillväxtbolagen lockas hit av och 
frodas tack vare det unika ekosystem av 
kreativitet, teknik och innovation som 
finns här. Att det dessutom finns lokaler 
att hyra och solen alltid skiner gör också 
sitt, säger Brendan Libbey, som leder 
Livingstones nya team i Los Angeles. 

De senaste åren har också sista pussel
biten börjat falla på plats – när talangerna 
börjat söka sig hit från San Francisco och 
New York i jakt på jobb. Surf’s Up! som 
surfarna säger när vågorna är perfekta. 

Hög M&A-aktivitet förväntas hålla i sig
Det är ingen tillfällighet att Living stone 
etablerar kontor i Los Angeles just i år. 
Enligt Libbey imponerar Kalifornien 
med det stora antalet kvalitativa bolag 
med stabil intjäning som har lyckats 
inte bara identifiera sin nisch utan också 
framgångsrikt etablerat sig som ledande  
aktörer på sin marknad. För köpare finns  

det därför ett överflöd av attraktiva  
in vest erings alternativ. 

– Att förvärv är det överlägset mest 
effektiva sättet att skala upp denna typ 
av snabbväxande bolag talar för att  
aktiviteten inom M&A kommer att vara  
fortsatt hög. På så sätt skapas goda förut
sättningar även för säljare, med hög efter
frågan och fördelaktiga värderingar, 
säger Libbey.  

Många av dessa medelstora bolag 
verkar under radarn, och det är därför 
Livingstone prioriterar att ha ett lokalt 
team i Los Angeles. Vi har också sett till 
att knyta till oss ett seniort och mycket 
erfaret team av rådgivare, som sedan 
tidigare är välkända bland investerare 
och finansiärer i regionen. 

Livingstone i Stockholm ser nu fram 
emot att erbjuda våra nordiska kunder 
inom alla sektorer, men framförallt 
media och teknik, de möjligheter som 
skapas i och med denna nya nod på 
kartan.  

I april öppnade Livingstone sitt 
senaste kontor, i området Man
hattan Beach i Los Angeles. Strax 
norrut, på andra sid an av Los 

Angeles International Airport, ligger 
Venice, där  bland annat Google, Youtube 
och stadens teknik stolthet Snapchat har 
kontor. Los Angeles seglar nu upp som 
världens tredje hetaste startupstad, efter 
San Francisco och New York. Staden 

Brendan Libbey och hans team från Los Angeleskontoret.
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Inteno gick från 
produktförsäljning  
till helhetslösning  
för IoT
Inteno har sedan 2010 utvecklat ett av mark
nadens mest avancerade operativsystem för 
gateways, som är hårdvaran som nätverks
operatörer har ute hos kund. 

Iopsys, som lösningen heter, är en revolu
tionerande plattform som möjliggör moln  
baserad styrning och lagring av applikationer 
för dessa gateways och kan agera som en 
fullskalig leveransplattform för tjänsteleve
rantörer, som till exempel telekomoperatörer. 
Med Iopsys kan tjänsteleverantörer bredda 
sitt erbjudande och börja leverera fler inte
grerade produkter. Därtill kan de förbättra sin 
kundsupport och effektivitet baserat på analys 
av den mycket omfattande data som Iopsys 
kan hämta in och strukturera. 

Inteno och Iopsys är på så sätt ett bra 
exempel på hur IoT kan göra en produkt till 
en leverans av en lösning. Utvecklingen har 
dessutom stöttat Intenos kunders arbete med  
att hitta nya servicebaserade affärsmod eller 
och förbättra effektivitet och leverans. 

Ny ägare med tillväxtfokus
I maj sålde Intenos ägare, KAMIC Group, bola
get till Accent Equity Partners i en trans aktion 
med Livingstone som rådgivare. Anledningen 
till försäljningen var att Intenos utveckling pla
cerat bolaget utanför KAMIC:s kärnverksam
het. Conny Franzén, vd på Inteno, säger i en 
kommentar att de är glada att få en ägare som 
Accent, som har ett tydligt tillväxtfokus och vill 
fortsätta investera i bolaget och dess produkt
utveckling för att ytterligare utveckla Intenos 
ledande IoTlösningar för tjänsteleverantörer. 

– Med en unik position i ett snabbförän
derligt kommunikations segment är Inteno väl 
positionerade att dra nytta av utvecklingen 
inom Internet of Things. Det finns en poten
tial för såväl organiska och förvärvsinriktade 
tillväxtinitiativ för att stärka Intenos marknads
position utanför Norden, säger Niklas Sloutski, 
vd på Accent Equity Partners. 

För Livingstone är försäljningen av Inteno 
ytterligare en milstolpe i arbetet att fortsätta 
stärka positionen som en ledande internatio
nell rådgivare inom den nordiska media och 
tekniksektorn. Vi nyttjade vår internationella  
infrastruktur och tillfrågade ett brett spektrum 
av potentiella köpare världen över, eftersom 
vi såg att Intenos skalbara mjuk varuplattform 
hade global potential. 

Insikterna vi nu har om ledande IoT 
fokuserade bolags strategier, målsättningar 
och syn på IoTutvecklingen kommer vara 
mycket värdefull för vårt arbete inom ämnet 
framåt.    

INTERNET
OF THINGS

Internet of Things är mer än coola gadgets. Den här 
tekniken skapar idag nya intäktsmöjligheter för 
traditionella företag i en mängd olika branscher. 

Den som har en medveten strategi kan kapitalisera.

BLI EN VINNARE – ELLER FÖRLORARE – MED 

ANDERS JACOBSON, PARTNER | jacobson@livingstonepartners.se

Verksamhet: En ledande 
utvecklare av innovativa 
gatewayprodukter samt 
mjukvaru och tjänsteleve
ranslösningar för smarta hem. 

Historia: Inteno har levererat 
hård och mjukvarulösningar 
för bredband sedan mitten av 
90talet, och innan dess för 
annan kabelburen kommuni
kation. 

Ägare: Accent Equity Partners 
är nybliven  ägare sedan april 
2016. 

Vd:  Conny Franzén. 

Omsättning:  
350 miljoner kronor. 

Anställda: 41 personer. 

INTENO I KORTHETI oT – Internet of Things eller 
sakernas internet på svenska – är 
begreppet för att produkter i allt 
större utsträckning är ihopkopp

lade över nätverk. Idag handlar denna 
tekniska utveckling inte längre bara 
om coola uppkopplade gadgets, utan är 
på väg att bli ett konkurrensmedel som 
påverkar företags hela värdekedjor och 
ekosystem. 

Trots stort intresse för IoT och många 
spaltmeter i ämnet, är det först nyligen 
som uppmärksamheten börjat riktas 
mot vilka intäktsmöjligheter och utma
ningar som tekniken kommer att skapa 
för företag. 

Leder till förflyttning inom marknader
För oss på Livingstone är insikter om 
integrerad intelligens i en bredd av 
produkter mycket intressanta; tidigare 
nedkopplade produkter och tjänster som 

nu med hjälp av uppkoppling kan ge möj
lighet till dataanalys av stora mängder 
information, och därigenom skapa möj
ligheter till ökade intäkter och värde  
skapande. 

I en studie av A. T. Kearney* bedöms 
IoT:s påverkan på den globala ekonomin 
2020 till 5,9 triljoner dollar – en fascine
rande hög siffra. Än mer fascinerande är 
att 60 procent av det beloppet förväntas 
att skapas genom disruptiv innovation 
av traditionella affärsmodeller och 
förflyttning av värde mellan aktörer 
på marknaden. De kommande åren 
kommer alltså skapa både vinnare och 
förlorare i spåren av IoT:s utveckling. 

Stor potential för business to business
Hur ska då traditionella företag positio
nera sig för att kapitalisera på utveck
lingen inom IoT? Vi ser att tillväxten 
inte kommer att finnas inom uppkopp

lade konsumentprodukter, utan snarare 
inom business to business. 

Det finns stora värden i uppkopplade 
produkter som kan bidra med informa
tionsinhämtning, dataanalys och inte
grerad intelligens. Därigenom skapas 
effektivitetsvinster och möjligheter att 
knyta kunder närmare till sig, för vilka 
vi bedömer att betalningsviljan kommer 
att vara stor. 

Det är inte längre uppkopplade pro
dukter i sig som eftersöks, utan möjlig
heten att gå från ren produktförsäljning 
till tjänste eller lösningsleverans.

Ett bra exempel på ett företag som hål 
ler på att förändra sin affärsmodell från 
produktförsäljning till leverans av en hel 
hetslösning med fokus på IoT är Inteno, 
som ni kan läsa om här bredvid.    

*  A.T. Kearney, Internet of Things 2020: A Glimpse into the 
Future (http://bit.ly/22OvLLJ, 2016)
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GLOBALA  
M&A-TRENDER

Efter ett rekordår för företagsförsäljningar och förvärv 2015, vilka är de 
nya trenderna som kommer att driva marknaden det kommande året? 

Vi frågade sex av våra Partners på Livingstone för att höra hur de ser på 
sina marknader och vilka faktorer de tror kommer vara viktigast 2016. 

stephen miles chicago  
brendan libbey los angeles
Trots ett överflöd av kapital har en trög 
ekonomisk utveckling har skapat en köpar-
nas marknad. Specifika sektorer har också 
bidragit till marknadsläget; sjukvården har 
genomgått stora förändringar, och oljepriset 
har dykt på kort tid. Detta har gett neddrag-
ningar och sammanslagningar som följd, 
vilket har skapat en generellt hög M&A- 
aktivitet. 

Det föreståndande presidentvalet kan 
ge upphov till osäkerhet, som i sin tur 
skulle kunna driva på antalet försäljningar. 
Även frågor som: Vad händer med Kina? 
Kommer de tuffa på eller har vi en massiv 
bubbla framför oss? Kommer olje- och 
gasmarknaderna att återhämta sig? 

Hittills i år ser vi bra volym av affä-
rer och starka värderingar på hela den 
amerikanska marknaden. Vi fortsätter att 
leverera anmärkningsvärda resultat till 
våra kunder i USA, med många internatio-
nella intressenter. 

Historiskt har runt hälften av köparna inom 
mid-market i Storbritannien kommit från USA. 
Under de senaste åren har dock en stor del 
av marknadsaktiviteten drivits på av private 
equity-firmor. En stark resultatutveckling hos 
entreprenörsbolag har skapat spännande 
investeringsmöjligheter för just den typen av 
institutionella köpare. 

Många privatägda bolag har kunnat 
dra fördel av investeringar från private 
equity genom att de har kunnat öka sin 

tillväxttakt, hantera personberoende och 
succession, och på så vis även bli mer att-
raktiva för nästa nivå av private equity-in-
vesterare eller köpare. 

Vi förväntar oss att se fortsatt stort 
intresse från private equity inom en rad 
sektorer. Vi tror också på en ökande trend 
där strategiska köpare höjer insatsen i 
konkurrensutsatta processer för att kunna 
säkra attraktiva investeringar och sina 
egna tillväxtambitioner. 

anders jacobson stockholm
I Norden genomfördes ett stort antal börs-
intro duktioner under 2015, och aktiemarkn-
ad en är fortsatt attraktiv för många säljare. 
Den grundläggande finansiella stabiliteten 
och tillväxten i ekonomin ger fortsatt goda  
förutsättningar för väl positionerade 
nord iska bolag. Vidare bidrar Nordens 
relativt stora private equity-sektor till att 
hålla konkurrensen uppe på marknaden för 
kvalitativa objekt. 

Prognosen för den svenska marknaden 
är positiv; privatkonsumtionen är stark 
och valutan hjälper industrin. Vi tror dock 
att en del exportbolag kommer att känna 
av tuffare konkurrens på vissa marknader 
framöver. Då Norden är en relativt liten 
marknad, påverkas bolag med internatio-
nell försäljning oproportionerligt mycket 
av global ekonomisk avmattning. 

M&A-intresset har dock varit mycket 
stort hittills i år och vi förväntar oss att det 
förblir stort för kvalitativa bolag. 

neil collen madrid
Den stora majoriteten av spanska bolag 
är familjeägda. I de fall där det inte finns 
släktingar med tillräcklig kompetens eller 
vilja att ta över bolaget, föredrar man i 
stor utsträckning att sälja istället för att 
ta in extern ledning. Följderna av den 
finans iella krisen i Spanien har gjort att 
många är fortsatt försiktiga inför beslutet 
att sälja. 
Det finns dock positiva tecken där vi 
ser en god cirkel av ökad export och 
inhemsk tillväxt. Många bolag har bytt 
inriktning mot exportmarknaden. 

Rubelns fall, den kinesiska in broms-
ningen, oljepriskollapsen och följande 
dominoeffekt på handels varor, gav 
upp hov till oro för framtiden. Det har 
dock även gett positiva effekter då 
eurons fall mot dollarn ökat Spaniens 
förmåga att konkurrera. 

Mot bakgrund av dessa faktorer ser 
vi påtaglig tillväxtpotential som i sin tur 
kan driva på intresset för M&A. 

Varifrån kommer 
köparna framöver?
Pajerna visar andelen utländskt kapital i  
M&A-affärer under 2015 per ursprungsregion. 

uk

12

50

38

emea nord-/sydamerika asien

usa

21

24

55

spanien

7
33

60

sverige

5

73

22

kina

31

23

46

tyskland
30

56

14

james lever london

Goda ekonomiska förutsättningar tillsam-
mans med ett överflöd av billigt kapital har 
varit de främsta tillväxtfaktorerna för den 
tyska ekonomin. Detta har pressat upp vär-
deringarna och lett till hög M&A-aktivitet. 
Tilltro till fortsatt goda utsikter för ekonomin 
har drivit på investeringsviljan och gett 
ökade affärsvolymer. 

Negativt påverkar oron för krisen i Syri-
en, då Tyskland är ett stort mottagningsland 
för flyktingar. Även sjunkande tillväxt i Kina, 

en av våra största exportmarknader, är ett 
orosmoln för industrin. Tyskland är dock 
en stor marknad och har fortfarande en 
robust ekonomi, där även ECB:s nuvarande 
penningpolitik hjälper till att kompensera 
dessa hot. 

Vi ser att många säljare, speciellt inom 
industrisektorn och private equity, vill dra 
nytta av det nuvarande fördelaktiga läget 
och slutföra sina processer.  

 

christian grandin düsseldorf
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alla arbeta med stor frenesi. Det smittar 
sedan av sig på kunderna. Vi får ett posi
tivt flow helt enkelt, förklarar han. 

Bolagets butiker är spridda över tolv 
orter och när Leif gör platsbesök ser han 
till att ha full uppmärksamhet på buti
ken och medarbetarna just där. 

– Jag hänger inte vid datorn när jag är 
på plats. Jag pratar med medarbetarna 
och tar både upp vad de gjort bra, och 
vad som kan göras bättre. 

Ett annat exempel på hur han ger 
medarbetarna uppmärksamhet berättar 
han med stolthet om – höstens kickoff. 
Medarbetarna anlände till Åre och 
möttes av marschaller hela vägen upp 
till hotellet, över en kilometer, som Leif 
själv hade tänt. 

– Det kan man tycka att jag är överbe

Det är nu sju år sedan Leif 
Lindholm blev vd i Fresks, 
som den andra externa vd:n i 
företagets drygt 150 år långa 

historia. Från åren har han bara positiva 
erfarenheter av att vara extern vd i 
familjeföretaget. 

– Familjen är ledamöter i styrelsen, 
men de har alltid låtit mig sköta det dag
liga. Jag har alltid känt att jag haft deras 
fulla förtroende, säger Leif. 

Leif Lindholm beskriver familjen 
Oscarson som trivsam och behaglig att 
jobba med. Att han blev delägare tre år 
efter att han tillträtt som vd tror han dels 
berodde på att de var nöjda med vad han 
presterat, och dels på att de ville säker
ställa bolagets långsiktiga utveckling. 

– Jag tror de ville ge mig möjligheten 
att känna mig mer delaktig, vilket också 
blev ett sätt att få mig att stanna kvar 
som vd, säger han. 

Ambitiös vision ledde  
till förvärvsstrategi  
Efter diskussion om bolagets vision och 
målsättning under strategidagar 2010 
togs besluten som skulle styra Fresks ex
pansiva utveckling under de kommande 
åren. Styrelsen fastslog vad den ville att 
bolaget skulle bli och vad som behövde 
göras för att nå dit. 

– Då slog vi fast att vi ville bli det 
största och mest lönsamma svenskägda 

Fresks byggvarukedja i norra Sverige har fått en ny 
majoritetsägare. Vd Leif Lindholm berättar om bola
gets utveckling de senaste åren och hur han arbetar 

för att öka engagemanget bland medarbetarna.

FÅR FART MED 
NY KAPITAL-

STARK ÄGARE 

Leif Lindholm, VD på Fresks. 

Fresks butik i Östersund. 

 ÅSA OHLSSON   FRESKS

FRESKS AMBITIÖSA STRATEGI FÖR EXPANSION

företaget i branschen. Vi pratade igenom 
affärsidén och produkter och gjorde en 
plan, minns Leif. 

Fresks har därefter expanderat 
genom ett flertal företagsförvärv. Till 
exempel förvärvades för två år sedan 
Gärdin & Persson, som idag har tre 
butiker utöver Fresks tio. Båda kedjorna 
säljer bygghandelsvaror, men vänder sig 
till olika kundgrupper. 

Gärdin & Persson riktar sig mest till 
industrin med arbetskläder, skydds
utrustning, lås och säkerhet, medan 
Fresks fokuserar på bygg, färg och golv.  

– Gärdin & Persson har flera jobbiga 
år bakom sig. Men för två år sedan tog vi 
massor av engångskostnader, stängde en 
butik som inte följde konceptet, och sa 
upp ett antal anställda. 2015 blev därför 

det bästa året sedan företaget grundades 
1903, säger Leif. 

Genom företagsförvärven växte 
Fresks från fem anläggningar med en 
omsättning på 365 miljoner till tolv 
anläggningar och en omsättning på 875 
miljoner kronor. Bolaget förbättrade 
också lönsamheten. 

Fokus på medarbetarna  
nyckeln till lyckade förvärv 
Det är ingen självklarhet att förvärv av 
andra verksamheter blir lyckade, enligt 
Leif. Han framhåller att det är viktigt 
att tänka på personalen och komma ihåg 
att alla människor har ett behov av att 
bli sedda. 

– Om du är noga med att se och 
berömma alla på företaget, så kommer 

tald för, men jag tyckte det var en viktig 
signal. Jag vill göra det lilla extra för 
medarbetarna. Och jag tror att alla kan 
göra det där lilla extra, det är mycket det 
som är vår framgångsfaktor, säger han. 

Går på magkänslan
Leif säger sig genom åren ha noterat att 
många företagsledare är upptagna med 
sitt eget och ofta upplever att de har för 
mycket att göra. 

– Många lägger tid på fel saker. De 
försöker skapa allt på egen hand, istället 
för att få andra att växa och bidra. Om 
man visar förtroende för medarbetarna, 
växer de, säger han. 

Själv förlitar sig Leif på några enkla 
regler i sitt dagliga arbete. En av dem är 
att allt som tar mindre är två minuter att 
göra, ser han till att få gjort på en gång. 
På så sätt blir det färre måsten. 

– Jag grottar heller inte ner mig i 
detaljer. Jag går mer på magkänslan. 
Citatet från Rune Andersson tycker jag 
beskriver det bra: ”Jag vet att 9 gånger 9 
är 81, men för mig räcker det att veta att 
det är cirka 80.

Ny ägare som kan  
göra verklighet av strategin
Fresks steg in i en ny fas i början av det 
här året, när ägarna sålde bolaget till en  
ny majoritetsägare. För att kunna genom 
föra förvärvsstrategin man beslutat om 

behövdes investeringskapital, men det 
var viktigt för ägarna att inte sälja till en 
annan kedja. De var också måna om att 
de centrala funktionerna inte förflytta
des till annan ort eller aktör.

– Vi var uppvaktade av några som 
ville köpa, men vi bestämde oss för att ta 
hjälp av Livingstone, som vi haft kontakt 
med i några år, för att leda försäljnings
processen. Det fanns många intressera
de köpare, men vårt val föll till slut på 
Litorina. 

Private equityfonden Litorina 
grundades 1998 och bakom fonden står 
idag ett antal långsiktiga skandinaviska, 
europeiska och amerikanska institutio
ner. Tillsammans har de investerat cirka 
4,8 miljarder kronor i Litorina, som har 
en historia av att ta bolag till nästa nivå 
och öka tillväxten. 

– Litorina ingav stort förtroende hos 
oss, vilket var viktigt eftersom vi ju ska 
jobba ihop. De är en partner som möjlig
gör en mer aktiv expansion, inte minst 
genom fler förvärv, säger Leif.  

Leif Lindholm tror inte att den nya 
ägaren kommer att leda till några stora 
förändringar i det dagliga arbetet. 

– Den enda förändringen kommer 
att vara att vi intensifierar och effekti
viserar våra förvärvsplaner. Inga andra 
skillnader överhuvudtaget. Att vi har 
sätet i Östersund är något vi är stolta 
över – vi vill växa vidare härifrån.  

Fresks butik i Östersund. 

Verksamhet: Byggvaruhandel för små till 
medelstora byggföretag och hantverkare. 
Den största medlemmen i Byggtrygg (XL 
Bygg) med omrking 100 fristående bygg
handlare över hela landet.

Historia: Fresks bildades 1862 av Robert 
Fresk i Östersund och familjen Oscarson 
kom in som ägare 1984.

Ägare: Litorina är nybliven majoritets
ägare sedan början av 2016. Familjen 

Oscarson och vd:n Leif Lindholm är dock  
kvar som betydande delägare. 

Ordförande: Mikael Hellberg, Litorina. 
Pehr Oscarson var styrelseordförande  
fram till ägarförändringen. 

Vd:  Leif Lindholm. 

Omsättning:  875 miljoner kronor. 

Anställda: 260 personer på 13 anlägg  
ningar och 12 orter.

FRESKS I KORTHET

OSCARSONS: 

En långsiktig ägar- 
familj med fortsatt  
stort engagemang
Familjen Oscarson har ägt Fresks i 32 år. 
Pehr Oscarson var ordförande i tio år och 
satt i styrelsen i lite mer än så. Men nu är 
det bra att ordförandeposten innehas av 
en extern person anser han.

–För oss var det viktigt att hitta en part 
ner som Litorina, som delar våra värde
ringar. Vi är fortsatt stora ägare med en 
andel på mer än 30 procent och kommer 
att vara aktiva i styrelsearbetet. Vi har ett  
stort engagemang i företagets resa framåt. 

Pehr Oscarson är koncernchef på Meca, 
som ingår i börsnoterade Mekonomen 
Group. Huvudkontoret ligger i Malmö, men 
han ser inga problem med att fortsätta 
pendla därifrån. 

– Jag har bott i Malmö sedan 2003 och 
avståndet till Östersund är bara några tim
mar med flyg. Dessutom tror jag att Fresks 
geografiska expansion så småningom når 
även landets södra delar. 
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Lasse Gustafsson var bara 16 
år när han började arbeta på 
Kone, ett av världens ledande 
företag inom hissbranschen. 
Efter 19 år på Kone tog han 
entreprenörssteget och star
tade hisselektronikföretaget 
Safeline, som han skulle driva 
till att bli marknadsledande  
i sitt produktsegment. 

FÖRBÄTTRA FÖR 
KUNDER OCH KOLLEGOR

 ÅSA OHLSSON   SAFELINE

HISSMONTÖREN SOM VILLE

Som montör på Kone iakttog 
Lasse Gustafsson problem och 
utmaningar med en del av pro
dukterna de arbetade med. Efter 

många år hade han både djup kunskap 
om kundernas vardag, men också koll på 
vad som var viktigt för installatörerna 
på plats. 

Lasse funderade på hur saker kunde 
förbättras eller utvecklas och fick sina 
första produktidéer. Eftersom han hade 
stort fritidsintresse för elektronik kunde 
han vidareutveckla produkterna på egen  
hand. Insikterna om marknadens behov, 
tillsammans med hans tekniska kompe
tens, blev starten till Safeline som han 
grundade 1995. 

– Jag har väl antagligen entrepre
nören naturligt i mig. Men det är inget 
som fanns i mitt hem, jag är uppväxt 
ensam med min mamma och var ärligt 
talat inte särskilt intresserad av skolan, 
berättar han. 

De första fem åren var han ensam i 
bolaget. När de flyttade in i det nuvarande  
huvudkontoret 2005 hade de hunnit bli 
11 anställda. Drygt tio år senare är de 
mellan 60 och 70 anställda i Tyresö, och 
ytterligare 16 personer finns på kontor i 
fem andra europeiska länder. Den enda 
arbetsgivare i Tyresö som är större än 
Safeline idag är kommunen. 

– Det är ju anmärkningsvärt att vi till
verkar all elektronik hemma på Tyresö, 
förklarar Lasse. 

Lasse anser att valet att behålla 
produktionen hemma varit en av fram
gångsfaktorerna. Många bolag flyttar 
produktionen utomlands, men då förlorar 
man i kvalitet, ledtid och övergripande 
kontroll, menar han. 

– Har man väldigt stora volymer kan 
det vara lönsamt, men inte för oss som 
tillverkar 35 000 hisstelefoner per år. 
För den volymen är det inte en bra idé. 
Ett annat problem som uppstår när pro
duktionen flyttas bort är att det uppstår 
kostnader när något går fel. Vi kan rätta 
till sådant mycket snabbare och billigare. 

Egen mjukvara nyckeln till framgång
Safelines första produkter var hiss
komponenter som visuella och audiella 
våningsvisare, produkter som fortfa
rande finns kvar i bolagets sortiment. 
Idag är kommunikationsutrustning och 
hisslarmtelefoner de viktigaste produkt
grupperna. 

Idag är man ledande i Europa på hiss
telefoner, med 70 procent av hemma
marknaden. Enligt Lasse beror detta till 
stor del på att Safeline specialiserat sig 
enbart på produkter till hissbranschen. 

– Våra konkurrenter har många 

ben att stå på, men vi fokuserar helt på 
hissar. Vi har provat andra branscher 
genom åren, men lagt ner det när vi sett 
att vi inte lyckats. 

En annan styrka i Safelines produk
ter är själva mjukvaran som företaget  
utvecklar själva. Idag har bolaget fyra 
mjukvaruutvecklare anställda som 
sköter det som Lasse från början gjorde 
själv. Han minns tydligt när han an
ställde bolagets första utvecklare och 
beskriver det som ett stort beslut. 

– Tidigare hade jag anställt personal 
för produktion av inkomna ordrar. Men 
2003 anställde jag den första utveckla
ren, vilket var lite annorlunda. Jag visste 
att jag behövde hjälp för att bolaget skulle 
kunna växa, men var också medveten 
om att jag tog en ny sorts ekonomisk 
risk. Det kändes som en stor, men viktig, 
investering. 

Ett annat exempel på en noga över
vägd investering var när Safeline säkrade 
en framgångsrik lansering av en ny hiss 
larmtelefon, tack vare ett beslut att för 
första gången medverka på branschmäs
san Interlift i Augsburg, Tyskland. De 
tog i från tårna. 

– Vad vi gjorde var att se ut att vara 
större än vad vi var. Vi hade en av de 
större montrarna och många ur persona
len var på plats. Det gav resultat. Sedan 

dess är vi med varje gång den hålls, vilket 
är vartannat år. 

Många möjligheter, få hot
Nästa mål för Safeline är att fortsätta 
växa i Europa. Siktet är främst inställt 
på Tyskland, som idag är bolagets näst 
största marknad och där Lasse ser stora 
möjligheter. Safelines nuvarande mark
nadsandel är endast fem procent, men 
den tyska marknaden är tio gånger så stor 
som den svenska. 

– Tyskland har nu stiftat en lag som 
säger att säkerheten i alla hissar ska upp
dateras, vilket gör Tyskland till en viktig 
och växande marknad de kommande åren. 

Liknande krav infördes i Sverige 
redan 2007, som då skapade möjligheter 
för Safeline. Alla hissar i hus med arbets
platser måste sedan 2012 ha installerad 
hisslarmtelefon. I bostadshus måste hiss
telefon installeras så fort man gör en  
modernisering av hissen. Eftersom en 
hiss har en livslängd på 20 till 25 år, kom
mer behovet av hisstelefoner till bostads
fastigheter vara stort den närmsta tiden. 

– Den dagen Kina ställer liknande 
krav på sina inhemska hissar kommer 
troligen konkurrens därifrån. Idag är det 
dock inte så, konstaterar Lasse.  

Funderade i två år innan beslut att 
sälja – trots flitig uppvaktning
Lasse Gustafsson är idag kvar som 
utvecklingschef på Safeline, men valde 
att sälja 80 procent av bolaget i år och är 
därmed inte längre majoritetsägare. 

– Två till tre gånger om året har jag 
blivit uppringd av företagsmäklare som 
undrat om jag velat sälja bolaget. Ofta har 
det varit korta samtal, där jag sagt att nej, 
jag är inte intresserad. Men när Livings
tone ringde lät det annorlunda, berättar 
han. 

Lasse blev framförallt intresserad av att  
Livingstone har arbetat med flera andra 
företag i samma bransch. Han gick med 
på att ses, men det skulle det gå två år av 
samtal innan Lasse Gustafsson bestämde 
sig för att sälja. 

– Det fanns inte någon enskild anled
ning, men jag började titta framåt. Jag 
tänkte ”Om fem år, var är Safeline då? 
Vem ska ta över?” Jag är entreprenör och 
tekniker. Men marknadsföring och stra
tegiska beslut, det är inte något som jag 
tycker om att hålla på med. Och ju större 
vi blir desto viktigare blir det, säger han. 

Utlandsmarknaderna som blir allt 
viktigare för bolaget är krävande. Lasse 
hade uppfattningen att en ny ägare skulle 
kunna vara mer engagerad i utlandssats
ningen. Bland flera intresserade företag 
valde han slutligen J2L som köpare. 

– Personkemin stämde bäst med J2L. 
Jag fick bra kontakt med ägarna, Johan 
och Louise Lind, med detsamma. J2L är 
ett familjeföretag som äger sex andra bo
lag. De är långsiktiga och seriösa ägare.

Ett naturligt nästa steg 
Lasse tycker inte att ägarskiftet kändes 
så dramatiskt eftersom han haft tid att 
förbereda sig och noga överväga beslutet. 
Att släppa ägandet till Safeline känns 
som en logisk följd. Vdposten släppte 
han redan 2009. 

– Detta var bara det sista steget, kon
staterar han. 

Lasse tror att han är kvar i företaget 
i ungefär fem år till. Han har ett par 
projekt som han vill arbeta vidare med 
inom produktförbättring och teknikut
veckling. Det märks att han fortfarande 
är full av idéer. 

– Jag har inte precis jobbat mindre 
sedan ägarskiftet! Men jag kan koppla av 
på ett annat sätt när jag kommer hem.  

SAFELINE I KORTHET
Verksamhet:   Hisselektronik.
Startår:   1995.  

1995–2000 som enmansbolag.
Grundare:   Lasse Gustafsson.
Ägare:   J2L.
Vd:   Carl Johan Robert Alsén.
Anställda:   60–70 anställda i Sverige, därut

över 16 anställda på fem europeiska 
kontor i Belgien, Danmark, Norge, 
Storbritannien och Tysk land. 

Lasses tre råd  
till andra företagare: 

1  Känn dina styrkor och svag-
heter – delegera sådant du 
inte tycker om att sköta, men 
ha koll på ekonomin ändå.

2  Välj mässor med omsorg – 
välj få och satsa ordentligt 
när du är med. 

3  Håll noga koll på intäkter 
och kostnader. 

Jag började titta 
framåt. Jag tänkte: 

Om fem år, var är 
Safeline då? Vem 

ska ta över?

Lasse Gustafsson, grundare av Safeline. 
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Thomas Ek Hans Jacobson

B åde Thomas Ek och Hans 
Jacobson har varit delaktiga  
i bolagsaffärer under sina 
karriärer, och bidrar idag 

med erfarenhet och perspektiv från två 
olika håll. Medan Thomas vet hur det  
är att vara entreprenören som väljer 
att ställa sig de obekväma frågorna om 
ägande och framtiden, kan Hans 40 
åriga erfarenhet från arbete med företag 
vara en injektion för en diskussion om 
nästa steg i företagets utveckling. 

Vilka vanliga utmaningar och  
möjligheter för företag ser ni? 
– Många framgångsrika entreprenörer 
bygger upp sina bolag genom att arbeta 
jämt – och finner aldrig tid till att lyfta 
blicken och planera för framtiden. Att 
våga blicka framåt i tiden kan göra hela 
skillnaden för utvecklingsmöjligheterna 
för ett bolag. Man måste tänka efter före, 
som det heter, men det är enklare sagt  
än gjort, säger Thomas. 

därför inte nödvändigtvis erfarenhet av 
exakt samma business som det aktuella 
bolaget. 

– Varje bolag är unikt, ja, men från 
lednings och ägarperspektiv är utma
ningarna och möjligheterna väldigt lika. 
Min erfarenhet av att bidra med objek
tivitet och strategiskt tänk är nog mitt 
största bidrag, förklarar Hans. 

Varför väljer ni att engagera er som 
rådgivare hos just Livingstone? 
– Jag, som själv har genomgått en för
säljningsprocess med Livingstone som 
rådgivare, vet både vad de går för och 
vad de står för. Jag är gärna en del av det 
här teamet – de har en ärlig approach till 
sina kunder och en syn på företagande 
som jag gillar, säger Thomas. 

– Jag har ett genuint affärsintresse – 
och det har Livingstone också. Vi delar 
den passionen och synen på företagande. 
Dessutom får jag chans att arbeta med 
intressanta företag! instämmer Hans.  

RÅDGIVARE
Thomas Ek kallar sin egen karriär för 

en sann entreprenörssaga och det är 
svårt att inte hålla med. Genom modiga 

marknadsföringsbeslut och varumärkes
löftet ”Designing good life” tog Thomas 

och hans bror egna bolaget OBH Nordica 
från 0 till 97 procents varumärkes

kännedom på mindre än sju år. 

PERSPEKTIV
Hans Jacobson är bankproffset som 

spenderade mer än ett tredjedels sekel 
hos Nordea, slutligen som Sverigechef. 
Under åren hos Nordea upplevde han 

både motgångar och framgångar – från 
en bank i kris till position som Nordens 
ledande bank. Idag väljer båda att bistå 

som rådgivare till Livingstone. 

– Jag håller med om det där. I mitt arbete 
har jag utvärderat och stöttat många 
bolag i deras utveckling genom åren. Det  
är viktigt att affärsplanen speglar ägar
strategin och hur finansieringen ska 
se ut. Den ska bädda för det man vill i 
framtiden, instämmer Hans. 

– Ja, att få hjälp med att sortera alla 
framtida möjligheter, och även formu
lera strategi och mål, skapar ju också ett 
motiv för det hårda arbete man lägger 
ner som företagare, säger Thomas.

Vad vill ni göra för nytta som  
rådgivare, hur vill ni bidra? 
– Med OBH Nordica fick jag och min 
bror hjälp av Livingstone att planera 
ägarstrategin. Jag tror att det hade varit 
mycket svårt att komma fram till de 
slutsatser vi gjorde utan att lyssna på  
andra. Jag vill gärna bidra med ett 
sådant perspektiv på andra bolags verk
samheter, förklarar Thomas. 

Thomas Ek och hans bror Peter gjorde 

2010 valet att sälja en majoritet av sitt bo
lag OBH Nordica till ett riskkapitalbolag 
i en transaktion med Livingstone som 
rådgivare. Bolaget gick därmed från en 
familjeägd struktur till en mer professio
nell och funktionsinriktad organisation. 

– Jag upplever att många är negativt 
inställda och kanske lite rädda för att ta 
hjälp utifrån i bolagsfrågor. Som entre
prenör själv kan jag verkligen relatera till 
det, och den förståelsen är ofta uppskat
tad, säger Thomas. 

Hans Jacobson har en mer än 40 år 
lång karriär på Nordea bakom sig, som 
innefattat 15 olika chefsbefattningar. 
Han var ansvarig för verksamheten i 
Sverige i sammanlagd åtta år, innan 
han gick i pension och antog en roll som 
senior rådgivare för banken. 

– Jag har sett fler affärsplaner och 
träffat fler företagsledare än de flesta – 
och jag vet att när bolag väl når en viss 
storlek så blir utmaningarna desamma. 
Det som krävs eller är mest relevant är 

1  Ställ dig själv då och då frågan: 
Varför driver jag bolag och vad  
ska det leda till?

2  Återinvestera goda resultat så att 
ni på sikt ökar skillnaden mellan 
er själva och mindre lönsamma 
konkurrenter. 

3  Utmana affärsmodellen och försök 
att särskilja er så mycket som  
möjligt från andra – Vad kan ni  
göra som andra missat?

1  Ta dig tid att lyfta blicken,  
det är lättare sagt än gjort.

2  Se till att etablera en extern styrelse. 

3  Skriv strategin före nästa steg  
och inte efter.

3 snabba råd…

Att våga blicka 
framåt i tiden kan 

göra hela skillnaden 
för utvecklings

möjligheterna för 
ett bolag. 

Varje bolag är 
unikt, ja, men 

från lednings och 
ägarpers pektiv är 

utmaningarna 
och möjlig heterna 

väldigt lika.

HANS JACOBSSON:

THOMAS EK:

Thomas Karlsson
PARTNER PÅ LIVINGSTONE 

Livingstone har knutit till sig en grupp 
erfarna företagsledare, entreprenörer 
och experter inom en rad olika sektorer 
och kompetenser. Vi kallar dem stolt 
våra Senior Advisors och engagerar 
dem som bollplank och specialister vid 
utvalda transaktioner där just deras 
profil kan bidra med välbehövliga per
spektiv. Deras gemensamma nämnare 
är att de alla har bred erfarenhet från 
företagande och entreprenörskap – 
och är ivriga att dela med sig av denna. 
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sverige
porto betalt

port payéB

affärer på rätt sätt.
Vi genomför inte bara affärer, vi genomför
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ditt företag är unikt 
och kräver därför en 
anpassad transaktions
process. vi har inga 
standardlösningar.

vi avslutar det vi 
påbörjar. vi vet att 
vägen till mål sällan 
är rak i en ombytlig 
marknad. 

vi har genomfört 
hundratals lyckade 
transaktioner över 
hela världen. 


