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En bransch redo att
paketeras om

M&Agasinet är ett
magasin om företags
överlåtelser som ges ut
av Livingstone Partners
i Stockholm. Du är
utvald som mottagare
av M&Agasinet för att
du är kund eller partner
till Livingstone, 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.

Sen sist...

Vi försöker som vanligt följa våra
egna råd och har i den andan
sett över successionsordning och
organisationsstrukturen i bolaget.
Efter snart 15 år som vd går Thomas
Karlsson över till att fokusera på
kundprojekt på heltid. Istället tar
Daniel Olsson över ledartröjan och
blir vd för Livingstone i Sverige.
Daniel har varit en del av Living
stones team i Stockholm som projektledare sedan 2015. Han har tio
års erfarenhet av M&A från bland
annat Nordea och Grant Thornton,
men detta är hans första vd-position. Daniel kommer i rollen med
ny energi och ett tydligt mandat att
befästa Livingstones position som
en av de ledande rådgivarna i vår
lokala marknad.

JOBBA
HOS
OSS!

VÅRA MEDARBETARE UTVECKLAS
OCH VI PRESENTERAR STOLT

Våra tre nya
Associates
Fredrik Fällström, Marcus Åström
och Philip Golbraikh har under
det senaste året alla gått från rollen som Analytiker till Associate.
Under sin tid på Livingstone
har Fredrik bland annat arbetat
med bolag som den webbaserade
bygghandeln Golvpoolen och
client service managementbolaget GoExcellent. Marcus har
bland annat arbetat med den
Örebro-baserade arbetsskotillverkaren Arbesko och luftrenings
varumärket Blueair, som såldes till
Unilever. Philip har drivit förvärvsoch försäljningsmandat för teknikbolag som Allgon, och var med
när svenska klädmärket Gudrun
Sjödén såldes till Ratos.
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Nya Analyst och Associate Director
Efter ett rekordår 2016/17 med inte mindre än 17 slutförda transaktioner på den svenska marknaden, valde vi att stärka upp organisationen både på analyssidan och projektledningssidan.
Elin Bäckman började i januari i år som Analyst. Elins tidigare
erfarenhet inkluderar bland annat en roll som analytiker på KPMG:s
Corporate Finance-avdelning.
Gustav Andersson började i april som Associate Director. Gustav
har tidigare arbetat med M&A, leveraged finance och corporate banking på Citigroup i Stockholm och på private equity-bolaget Sobro.

Söker ytterligare
en analytiker
Vi har fullt upp på Livingstone
och behöver förstärka Stockholmskontoret med en Corporate Finance-analytiker. Om
du vet någon som vill bli en
i laget hos en framgångsrik
global rådgivare inom före
tagsaffärer med kända varumärken som kunder, tipsa
dem att ansöka på vår hem
sida livingstonepartners.se.

tt bestämma sig för en ägarförändring i ett bolag man
byggt upp är för de flesta ett
mycket stort beslut. Det är
värt att investera i en rådgivare med förståelse och erfarenhet av privatägda företag. Livingstone är ett entreprenörsdrivet
bolag som arbetar under devisen ”Av
entreprenörer för entreprenörer”. I detta
nummer av M&Agasinet får ni bland annat ta del av tre Livingstone-kunder med
olika utgångspunkter för sin ägarförändring; Entreprenörshistorien om Gudrun
Sjödén; Gerdins starka kundfokus som
grund för expansion samt GoExcellents
väg ut i Europa.

Vi är nu inne på tredje året som del av
Livingstone Partners. Samarbetet har
successivt utvecklats med alltfler internationella initiativ. Integrationen mellan
kontoren har fortskridit och tack vara nutidens digitala lösningar är alla våra 120
medarbetare runt om i världen uppkopplade på samma system för investerarkontakter och sektorkunskap Det centrala i
samarbetet är att vi når utländska investerare i våra säljuppdrag. Detta är idag en
nödvändighet när vi optimerar ägarnas
villkor i säljprocessen. Livingstone är
dock inte större än att du som kund ska
känna att just dina målsättningar prioriteras i hela vår organisation. Vi vet också
att lokala relationer spelar roll – det är
därför vi idag finns representerade med
rådgivare i Sveriges mest entreprenörs
täta regioner. En av dessa personer är vår
Senior Advisor Tomas Lind, som berättar
om sitt arbete med och erfarenheter av
företagande i södra Sverige.
Med tolv genomförda uppdrag under
2016/2017 nådde vår svenska verksamhet
nytt omsättningsrekord i en allt starkare
marknad. Vår kritiska storlek innebär
att vi alltid finns i marknaden med 10–15
säljmandat. Detta ger direktkontakt med
finansiella och industriella investerare
samt skapar möjligheter att identifiera när
behov och förutsättningar för affärer uppstår i olika branscher. Vår Senior Advisor
Ossi Mörnesten beskriver förpackningsbranschens förutsättningar på sidan 15.
Det råder ingen tvekan om att väl
förberedda och strukturerade processer
genererar en bättre affär för säljande

Kenneth Westlund, Partner på Livingstone.

aktieägare. Vi ser högre värderingar på
kvalitetsbolag där vi på Livingstone fått
möjlighet att påverka förberedelserna sex
till tolv månader före affär. Johan Holm,
som tillsammans med sina ägarkollegor,
sålde sin skapelse GoExcellent, vittnar
om hur ett väl genomfört lagarbete la
grunden för avyttringen.

Vi inleder nu den sista perioden i det
marknadsläge som skapat så många attraktiva affärer för ägarna. De makroekonomiska förutsättningarna kommer att
förändras, precis som så många gånger
förut. Vi ser dock framåt med positiva
förtecken och delar gärna med oss av vår
kunskap och erfarenhet.
Vi på Livingstone vet inget bättre än
att träffa er entreprenörer, höra om vad
ni åstadkommit och dela med oss av vad
vi vet om just er marknad. Hör av er för
en diskussion om hur vi kan hjälpa er.

3

L IV ING STO NE

L I V I N GSTO N E

AQ Groups köp av
Gerdins Industrial
System i korthet
Industrikoncernen AQ Group, noterad på AktieTorget, köpte Gerdins
Industrial Systems av Gerdin Holding
AB. Gerdins, med sju dotterbolag
och cirka 450 anställda, levererar
kompletta lösningar inom mekanik,
kablage och system för kunder inom
olika teknologiska sektorer.
AQ Group utvecklar och säljer
mekaniska, elektriska och elektroniska komponenter och system.
Gruppen har efter förvärvet cirka
4 700 anställda i Sverige och ett
tiotal andra länder.
Livingstone var Gerdins strate
giska rådgivare och drev försäljningsprocessen.

FAMILJEN GERDIN SÅLDE SIN VERKSTADSKONCERN

FÖR KUNDERNAS
BÄSTA
Den norrländska verkstadskoncernen Gerdins Industrial System hade länge
planerat en internationell expansion för att vidga kundbasen och inte minst
för att kunna erbjuda sina befintliga kunder utveckling och tillverkning i fler
länder. I valet mellan att ta språnget i egen regi och att göra det tillsammans
med en större och mer resursstark partner, valde man det senare. Lösningen
blev en försäljning till den större verkstadskoncernen AQ Group.
HANS AHLSTRÖM

V

i tittade på flera tänkbara
köpare, bland andra just AQ
Group som vi kände till en
del om sedan tidigare, berättar Peter Gerdin, vd och koncernchef på
Gerdins Holding AB.
– När vi väl träffades och presenterade
oss för varandra såg vi inte bara att våra
erbjudanden kompletterade varandra,
utan också att våra entreprenörsdrivna
företagskulturer och starka kundfokus
sammanföll väl. Allt vi gör på Gerdinbolagen, gör vi för våra kunder, så där
avgjordes valet av partner för vår del.

Historien börjar med skotillverkning
Historien om familjeföretaget Gerdins
börjar 1952 i Mjällom, beläget på Höga
Kusten ungefär halvvägs mellan Härnösand och Örnsköldsvik. Ortens domine4

rande näring var skotillverkning, med
fyra-fem fabriker som sysselsatte en
stor del av bygdens invånare. Fabrikerna
behövde underleverantörer och makarna
Yngve och Solveyh Gerdin satsade på
tillverkning av stansverktyg och hålpipor för skotillverkningen. Med tiden

Allt vi gör på Gerdinbolagen, gör vi för
våra kunder, så där
avgjordes valet av
partner för vår del.

expanderade man till nya kundsegment,
bland annat bilindustrin.
Företaget växte stadigt och så små
ningom breddades verksamheten med
fler bolag, för legotillverkning av kablage,
montering av elektroniska system och
serietillverkning av mekaniska komponenter. Nya produktionsanläggningar
togs i bruk på flera orter i Norrland och
Mellansverige, och så småningom även
i Polen.

Nära kundrelationer
nyckeln till framgång
Gemensamt för Gerdin-gruppens olika
verksamheter, som med åren växt till
cirka 450 anställda, är att man erbjuder
komplexa industriella produkter och
lösningar som kräver ett nära samarbete
med varje individuell kund.

– Vi har byggt fantastiska relationer med
våra kunder, ofta under 10–20 år eller
mer, säger Peter Gerdin. Så allt vi gör,
även nu med AQ Group som ny plattform,
gör vi för att skapa verklig kundnytta.
Genom att vi nu ingår i en stor internationell organisation, kan vi hjälpa kunderna
med utveckling på fler marknader och
med produktion i lågkostnadsländer.
– Vi hade kunnat göra den här expansionen på egen hand, men genom att
AQ Group redan hade så mycket på plats
kan vi gå snabbare fram nu.

Både svenska och utländska
köpare utvärderades
Tillsammans med Livingstone definie
rade familjen Gerdin vilken slags partner
som både skulle kunna hjälpa Gerdins
att expandera internationellt och var
intresserade av att komplettera sitt eget
erbjudande med Gerdins.
Ett antal finansiella och industriella
kandidater, både svenska och utländska,
identifierades och utvärderades. De mest
intressanta kandidaterna kontaktade,
och en del fick ta del av det material som
Livingstone tagit fram för att presentera
Gerdin Industrial Systems verksamhet
och strategi, samt träffa ägarna.
– Det var när vi träffade AQ Group
som vi kände att passformen var helt
rätt, berättar Peter Gerdins bror Björn
Gerdin, ansvarig för affärsutveckling.

I likhet med oss själva har AQ Group en
uttalad entreprenörskultur där varje
bolag arbetar självständigt och med fokus
på hög kvalitet och starka kundrelationer.
Vi kände igen oss i varandra helt enkelt –
”industrimänniskor med verkstadsblod”.

Vi hade kunnat göra den
här expansionen på egen
hand, men genom att
AQ Group redan hade
så mycket på plats kan
vi gå snabbare fram nu.

En skräddarsydd transaktion –
ursprungsbolaget kvar hos familjen
När affären gjordes upp valde familjen Gerdin att behålla ett av gruppens
bolag, Gerdins Cutting Technology. Det
är den del av verksamheten som har
sitt ursprung i produktionen av verktyg
för Mjälloms lokala skoindustri. Idag
tillverkar man stansningsverktyg och
standardiserade hålpipor, vilka säljs till
60 länder runtom i världen.
– De andra Gerdin-bolagen hänger
ihop naturligt med varandra på ett annat

sätt än ”Cutting”, berättar Björn Gerdin.
De har liknande kunder som ofta har
behov av fler produkter ur bolagens
samlade sortiment – som nu alltså blivit
en del av AQ Groups totala och mycket
breda produktsortiment. En del produkter fanns med i båda sortimenten, men i
de fallen har Gerdin-bolagens produkter
varit fokuserade på mindre serier än
AQ Groups enheter.

Brödernas arbete fortsätter –
men nu med förstärkta resurser
Både Peter och Björn Gerdin delar idag
sin arbetstid mellan de sålda Gerdinbolagen och det kvarvarande, Gerdins
Cutting Technology. Den försäljnings
lösning som arbetades fram i samarbete
med Livingstone bestod delvis av betal
ning med aktier i AQ Group, vilket förstås
ger bröderna ett starkt intresse av att
arbeta för att integrationen mellan företagsgrupperna blir framgångsrik.
– Ja, vi kommer fortsätta att vara
aktiva ägare och se till att det här blir
riktigt bra, säger Peter Gerdin. Men vi
har inte gjort affären för vår egen skull,
utan för kundernas. Det är alltid deras
bästa som driver oss. Därför blir Björn
och jag kvar och arbetar inom organisationen, nu med fördelen av att ha AQ
Groups alla resurser. Blir det bara bra för
våra kunder så blir det bra för bolagen
och de anställda också!
5
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hade satt dem på spåret att proaktivt
börja fundera över vårt bolag och dess
framtid.
Johan Holm fick på mötet en
genomarbetad presentation med
analys av verksamheten, research om
branschen, trender på marknaden,
timing och argument för en eventuell
företagsaffär. Idén som presenterades
var att försöka hitta en större aktör
med intresse och resurser för att utveckla GoExcellent vidare.

MED RÄTT INDUSTRIELL KÖPARE FÖLJER

DET BÄSTA BUDET
När det svenska kundtjänstföretaget GoExcellent i augusti 2016
såldes till franska Webhelp, var det inte vad ägarna egentligen hade
planerat. Ett år tidigare arbetade de på att utveckla företaget vidare
genom att själva expandera internationellt. Ett projekt som lades
ned när möjligheten att istället sälja hela bolaget uppenbarade sig.
HANS AHLSTRÖM

G

oExcellent bildades 2009
som ett kundtjänstföretag
med inriktning på teknisk
support för kundkontaktsintensiva verksamheter som TV-företag,
teleoperatörer, elbolag, data- och reseföretag. Tillväxten var god och 2015 kände
man sig redo att ta steget utanför den
nordiska hemmamarknaden.
– Vi hade stora och lönsamma
6
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kundtjänstavtal med bland andra ett par
globala IT-bolag för deras nordiska organisationer, berättar Johan Holm som är
en av GoExcellents tre grundare. Vi levererade hög kvalitet och blev flera gånger
utsedda till kundens bästa leverantör
av supporttjänster. Så det kändes som
rätt läge att gå vidare och vi pratade med
flera tänkbara kunder, främst i Tyskland
och Ryssland.

Sonen satte Livingstone på spåret
Det var i det läget Johan Holm fick ett
samtal från Livingstone med förslag om
att ses för ett möte och diskutera olika
expansionsmöjligheter för GoExcellent.
– Till historien hör att min son Erik
tidigare hade gjort ett internship hos
Livingstone. Uppenbarligen hade han då
pratat med sina kolleger om GoExcellent
och våra tankar på expansion, vilket

vägande föll valet på franska Webhelp,
som också stod för det högsta budet.
– Ofta har industriella köpare råd
att betala mer än finansiella aktörer,
då köpet kommer att skapa synergier
med den befintliga verksamheten,
säger Johan Holm. I Webhelps fall
ville de i enlighet med sin strategi
fortsätta sin starka tillväxt genom att
köpa sig en position på den nordiska
kundtjänstmarknaden.

Överens om vägen framåt
Hade själva missat den slutgiltiga
GoExcellents grundare hade redan
köparen
tidigare, 1996 och 2006, sålt andra
Kompanjonerna, som Johan Holm
kundtjänstföretag de startat och byggt
kallar sina partners, nappade på idén
upp. Nu kände de sig mätta på branoch ett samarbetsavtal slöts. Arbetet
schen och ville därför avsluta sitt engamed att identigemang vid försäljfiera lämpliga
ningen av företaget,
köpare påbörjavilket också stämde
des. Grundarna
väl överens med
Ofta har industriella
hade själva
Webhelps önskemål
relativt god
och förvärvsstrategi.
köpare råd att betala
överblick över
– Vi delägare gav
mer än finansiella
branschen, inte
Livingstone fullt
minst i USA,
förtroende att sköta
aktörer, då köpet komoch bidrog med
förhandlingarna.
mer att skapa synergisin kunskap om
Själva träffade vi
er med den befintliga
flera industribara personer ur
ella kandidater.
Webhelps ledning
verksamheten.
Livingstone tog
ett par gånger,
fram förslag på
medan Livingstone
tänkbara amestod för det konkrerikanska och europeiska köpare från
ta och taktiska förhandlingsarbetet
både den industriella och finansiella
med motpartens egna – och mycket
sidan.
proffsiga – M&A-ansvariga.
– Själva hade vi faktiskt missat just
– Vi kände från början att Living
Webhelp, trots att de idag är en av de
stone var rätt partner i den här prostörsta spelarna i branschen. Men de
cessen, konstaterar Johan Holm. De
har vuxit mycket snabbt utifrån en
hade nyligen genomfört en liknande
aggressiv förvärvsdriven strategi, med
affär i England, så de kunde visa på
stöd av sin huvudägare KKR – ett av
ett bra utfall. Vi kände oss trygga med
världens största riskkapitalbolag.
konsulternas kompetens, de är smarta
I det slutliga urvalet återstod fyra
och rutinerade taktiska förhandlare.
kvalificerade köpare, som efter förInte minst viktigt var att Livingstone
handlingar lade varsitt indikativt bud
har ett klart fokus på just medelstora
på GoExcellent. Efter noggrant överföretag som vårt eget.

WEBHELPS KÖP AV GOEXCELLENT I KORTHET
Den internationella servicekoncernen Webhelp köpte kundtjänstföretaget GoExcellent av
de tre grundarna och investmentbolaget Index Equity.
GoExcellent (numera Webhelp Nordic) som har 1 700 anställda i Sverige, Norge, Finland
och Danmark, erbjuder tekniska support-tjänster för bland annat TV-företag, teleoperatörer,
elbolag, data- och reseföretag.
Webhelp, med 27 000 anställda och huvudkontor i Paris, erbjuder ett brett sortiment av
tjänster inom kundtjänst, support, försäljning och analys.
Livingstone agerade som ägarnas strategiska rådgivare och drev försäljningsprocessen.

JOHAN HOLMS TRE TIPS
FÖR SVENSKA TJÄNSTEFÖRETAG
SOM VILL EXPANDERA
INTERNATIONELLT

1.

Nätverka genom att besöka konferenser
och mässor. Byt visitkort med branschkollegor, investerare, tänkbara kunder
och partners. Förutom att följa med
vad som händer i och kring branschen
skapar du ett nätverk som kommer väl
till pass vid en eventuell internationell
expansion.

2.

Ta hjälp av lokala, regionala och nationella organisationer med inriktning på
investeringar och etableringar. Invest in
Poland och Locate in Scotland är exempel på organisationer som mer än gärna
förmedlar kontakter, tar fram faktaunderlag och sätter ihop program för besök
på plats.

3.

Expandera med kunderna – om expansionen är tänkt att ske i egen regi, utgå
från en kunddriven strategi. Fokusera
på befintliga kunder med verksamhet
utomlands eller som själva har planer på
att expandera till andra marknader.

7
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Trots ovissheten kring Brexit förblir
Storbritannien en självklar destination i och väg in i Europa för köpare.
Europeiska aktörer var till och med
mer aktiva än vanligt under första
halvåret. Försäljningen av Morgan
Advanced Materials verksamhet inom
elektrokeramik till tyska CeramTec,
där Livingstone agerade rådgivare, var
bara ett exempel. Amerikanska köpare

2

4

JEREMY FURNISS LONDON
är också fortsatt entusiastiska, och
utgjorde den mest aktiva gruppen. De
starkaste sektorerna i hela regionen
är tjänstesektorn, och då specifikt
finansiella tjänster.
Tiden får utse om Storbritannien
kommer att behålla sin position; för
Irland finns inga hinder just nu och vi
ser att de upplever stort intresse både
från resten av Europa och USA.

40
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Varifrån kommer
köparna framöver?

ASIEN OCH AUSTRALIEN

Endast 24 procent av all nordamerikansk M&A involverar utländska
köpare, men trots detta mottar USA
fortfarande majoriteten av världens
utländska M&A-investeringar. Vi såg
även ett par stora affärer under första
helåret i Kanada.
Kinesiska köpare genomförde 46
förvärv, men det är framförallt europeiska och amerikanska köpare som driver
aktiviteten, och då med fokus på mjukvarusektorn. Ett exempel var försäljningen av amerikanska IDV Solutions,
vars mjukvara visualiserar riskbedömningar, till Everbridge i januari i år, där
Livingstone agerade rådgivare.

EUROPA

IBERISKA
H A LVÖ N

MELLANÖSTERN OCH AFRIKA

61

39

33

26
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NEIL COLLEN MADRID
Internationella köpare stod för drygt
hälften av investeringarna i Spanien
under första halvåret i år, och europeiska köpare var märkvärt aktiva.
Försäljningen av det ledande spanska
distributionsbolaget Tecnopacking till
noterade Bunzl var en för perioden
typisk affär, dels på grund av den europeiska köparen, men också eftersom
tjänster är den överlägset mest aktiva

12

KINA OCH
INDIEN

sektorn på marknaden.
Även amerikanska köpare stod för
en avsevärd andel av förvärven, då
framförallt från USA, men även från
en del latinamerikanska bolag som
försöker etablera sig i Europa. Spanien
är den uppenbart mest attraktiva
marknaden i regionen, men Portugal
är god tvåa med 50 genomförda affärer under perioden.

Internationella investerare spelar en
allt större roll för den tyska marknaden.
Utländska investeringar i Tyskland och
Schweiz (där M&A-aktiviteten ökat markant) står för majoriteten av alla affärer.
Köpare från andra europeiska länder är
den överlägset vanligast förekommande
gruppen, men amerikanska investerare
utgör nästan en fjärdedel.
I kontrast till detta har vi sett intresset

iska och amerikanska investerare är
påtagligt och ökande.
Generellt står europeiska köpare för
mer än tre fjärdedelar av de utländska
M&A-investeringarna. Ett exempel
är affären där Livingstone agerade
rådgivare till internationella Tata Technologies vid förvärvet av Escenda, den
svenska ledaren inom produktutveckling och -design för fordonsindustrin.

BAOSHAN BAO PEKING

26

CHRISTIAN GRANDIN DÜSSELDORF

3

NORD-/SYDAMERIKA

8

62

Sverige är fortsatt den mest aktiva
av de nordiska marknaderna, även
om nivån har normaliserats efter toppnoteringar förra året. Livingstone är
glada att se ökande M&A-aktivitet i
Danmark och Norge, och tolkar detta
som en signal om återhämtning. En
knapp majoritet av de nordiska företagstransaktionerna är fortfarande
inhemska, men intresset från europe-

2

24

DAC H

Pajerna visar andelen utländskt kapital
i M&A-affärer under första halvåret 2017
per ursprungsregion.

STEVE MILES CHICAGO

THOMAS KARLSSON STOCKHOLM

16

från Kina svalna. Kinesiska köpare genomförde trots detta 16 förvärv på den
tyska marknaden under första halvåret.
I oktober rådgav Livingstone den tyska
kökstillverkaren SieMatic vid försäljningen till kinesiska Nison Group. De mest
attraktiva sektorerna för internationella
investerare är fortfarande industrisektorn, men även tjänster, med 149 affärer
under första halvåret, är attraktiv.

Trots att den kinesiska ekonomin trotsat
dystra prognoser under första halvåret,
har den inhemska M&A-aktiviteten
bromsat in jämfört med 2016. Utländskt
kapital från Nord-/Sydamerika, Europa
och andra delar av Asien och Australien,
visar dock fortfarande stort intresse för
marknaden.
Intresset är dock ännu större för den
indiska marknaden. Indiens M&Amarknad drivs ännu till stor del av
inhemska investeringar, men en rad
internationella köpare, varav många
amerikanska, är aktiva. Bolag inom
tjänstesektorer som transport, finansiella tjänster och energi attraherar många
investerare.

GLOBALA
M&A-TRENDER
Trots ett år av osäkerhet och världspolitiskt tumult fortsätter M&A-aktiviteten att vara hög. Internationella investeringar har visat sig vara motståndskraftiga och vi ser nu aktivitet bubbla i länder som Schweiz, Norge
och Danmark, vid sidan av de traditionellt sett stora marknaderna.
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N

yligen hemkommen från
New York tar Gudrun Sjödén
emot i sitt hem intill Mariatorget i Stockholm. Lägenheten är ljus och går i färger som speglar
hennes egna klädkollektioner.
– När vi öppnade vår butik i Soho
för fyra år sedan var det många olycks
korpar som sa ”det kommer aldrig att
gå”. Men idag är USA faktiskt vår mest
växande marknad. Visst, där är allt stort
och dyrt, samtidigt finns det otroliga
möjligheter. Vi har satsat många miljoner på webbförsäljning och i år kommer
vi att omsätta runt 50 till 70 miljoner
där, säger Gudrun Sjödén.
Målgruppen är densamma som på
alla andra marknader; medelålders
kvinnor. Just i USA riktar de sig till
trendmedvetna kvinnor med humanistiska eller sociala yrken, samt till
kvinnor i modebranschen. Ett till synes
lyckat koncept även på andra sidan av
Atlanten.

JAG VILLE HA EN
PARTNER SOM
VÄRDESÄTTER
MIN AFFÄRSIDÉ
Som vd, chefsdesigner och ägare satt det långt inne för
Gudrun Sjödén att sälja en del av sitt livsverk. Men efter en
lång process med många möten med potentiella investerare
tog hon slutligen första steget i ett överlämnande.
REBECKA GUZMAN
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GUDRUN SJÖDÉN, NICKLAS THEGERSTRÖM/DN/TT

Har du aldrig reviderat din affärsidé?
– Efter några år testade vi både herr- och
barnkläder, men det slopade vi senare.
Det är viktigt att begränsa sin företagsidé.
Hur kommer det sig då att just
Gudrun Sjödén lyckats så pass bra? Ja,
framförallt har hon nog sin affärsmässiga ådra att tacka, anser hon själv. Det
var många andra som startade samtidigt, men som inte klarade sig så många
år, minns hon. Sedan underlättade det
självklart att hon lagt småbarnsåren
bakom sig och kunde fokusera på sitt
företag.

Hellre tillväxt genom tålamod än
kapitaltillskott
Att hon inte tagit in något externt kapital har också varit viktigt för företagets
framgång – en strategi som Gudrun
Sjödén bestämde sig för redan i ett tidigt
skede. Hellre än att ta in pengar i bolaget
för att ge tillväxten en skjuts, valde hon
att vänta några år till. Hellre fick tillTydlig målgrupp från start
växten vänta.
– Mitt intresse för kläder
– Många sa att det tar
har alltid funnits där.
två år att få ett företag
Jag utbildade mig
att växa, men jag skulle
Jag hade tidigt
på Konstfack med
snarare säga tio innan
en rätt så definierad
inriktning mode i
det börjar rullar på.
affärsidé, kläder i naturslutet av 50-talet.
För att klara sig
Jag hade tidigt en
hade
hon inkomster
material som jag i förrätt så definierad
som frilans och hensta hand designade
affärsidé, kläder i
nes make Björn Sjödén,
naturmaterial som jag
för mig själv.
som var aktiv inom förei första hand designade
taget framförallt de första
för mig själv.
åren, jobbade fortfarande
Första året efter examen
som fotograf.
jobbade Gudrun Sjödén på Bildjournalen
Utöver hennes makes inledande enmed ett ”gör det själv”-uppslag, därefter
gagemang i bolaget har Gudrun Sjödéns
följde några år som anställd designer.
syster varit involverad i affärsverksam1974 tog hon fram den första egna kollekheten. Eftersom hon bodde i Tyskland
tionen och 1976 öppnade hon sin första
och var utbildad på området var hon med
butik på Regeringsgatan i Stockholm.
och startade den tyska verksamheten.
– Jag tänkte i första hand på kvin– Annars lärde jag mig tidigt att
nor inom det sociala, det fanns inte så
det bästa är att inte involvera familj
många som jobbar med mode inom det
och nära vänner i företaget, berättar
segmentet. Den målgruppen är fortfaGudrun.
rande min primära, fast jag har faktiskt
upptäckt att även personer som jobbar i
Pionjär först inom distansförsäljning
uniform, såsom flygvärdinnor och persooch sedan inom e-handel
ner inom sjukvården, gillar mina kläder.
En viktig nyckel till den kraftiga tillväxOch just det faktum att hon tidigt valt
ten är att företaget snabbt satsade på disen tydlig och smal målgrupp som hon
tanshandel i form av katalogförsäljning i
sedan hållit fast vid, tror hon varit en av
både Norden och Tyskland, och därefter
hennes främsta framgångsfaktorer.
England på 90-talet. Istället för att lägga

GUDRUN SJÖDÉN
Utbildning: Konstfack, inriktning
mode.
Karriär: Startade Gudrun Sjödén
Design 1976 tillsammans med
sin make Björn Sjödén. Idag har
Gudrun Sjödén onlineförsäljning i
över 50 länder och genom 21 egna
butiker med Tyskland, Norden
och USA som största marknader.
Uppåt 70 procent av den totala försäljningen äger idag rum på nätet.
Affärsidé: ”Färgstarka kläder,
tydlig målgrupp och distanshandel
som viktigaste gren.”
Drivkrafter: ”Se människor utvecklas och göra planer för att sedan
se dem förverkligas.”
Förebild: Angela Merkel, ”Tanten
kan verkligen stå emot alla, hon är
en otroligt härlig person”.

GUDRUN SJÖDÉN DESIGN:
Omsätter: 700–800 miljoner per
år, 60–70 procent är från katalog
försäljning/online.
Antal anställda: Cirka 400 personer.
Tillverkning: Kläderna görs främst i
Grekland och Indien, men bolaget
har också produktion i Kina.
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alla ägg i en korg, valde Gudrun Sjödén
att få så stor spridning som möjligt sett
till antalet marknader. Det handlade
helt enkelt om att ha ”många grytor puttrande samtidigt”.
Nästa steg blev internetförsäljning
och även där var klädföretaget ute väldigt
tidigt. Och idag, 20 år senare, börjar
e-handeln närma sig en tredjedel av
försäljningen.

Hållbarhet den röda tråden
Utöver distanshandel är hållbarhet
något som präglar Gudruns affärsidé.
Redan i början av 90-talet började de
tillverka kläder med ekologisk bomull.
– Visst var det många som kastade
sig in i det, men till skillnad från många
andra har vi också fortsatt, förklarar
Gudrun Sjödén.
Att vara ute i verkligheten är viktigt,
därför besöker hon butikerna rätt ofta,

framförallt de utanför Stockholm. En
grundläggande regel är att inte ha ”massproducerade butiker” som exempelvis
H&M och Zara, utan istället eftersträva
färgglädje och hemtrevnad. Och ha
personal som både gillar och kan sortimentet.

Långsam process att hitta en partner
Som grundare har hon alltid haft ett
starkt engagemang i sitt bolag, och är
idag både vd och chefsdesigner. Däremot
är hon inte längre ensam ägare.
– Åldern tar ju ut sin rätt. Det hela
började med att jag gjorde ett ägardirektiv tillsammans med en konsult, vilket
var en ganska lång process. Det var också då jag kom i kontakt med Livingstone,
som har hjälpt mig att hitta en partner,
vilket också har varit en lång process.
– Jag träffade ganska många potentiella partners innan jag fann en som

L I V I N GSTO N E

passade, vilket var Ratos. Jag ville ha en
partner som värdesätter min företagsidé
och inte ville ändra på konceptet.
– Förutom att gilla min affärsidé,
tänker de långsiktigt och är också ett
familjegrundat företag.
Hösten 2016 gick de in med 30 procent
och än så länge har det fungerat bra,
tycker Gudrun Sjödén.
– De är inte så aktiva än så länge, be
driver ingen business så att säga. Först
första kvartalet 2018 går de in som majoritetsägare och jag har då 30 procent av
bolaget kvar. Hur det går då får vi se.

GUDRUNS TRE TIPS TILL
ENTREPRENÖRER

1.

Ta fram en bra konkurrenskraftig
idé som du tror på. Gå inte för
brett och gör framförallt något
som du själv gillar.

2.

Undvik att ta in finansiering uti
från. Ha hellre uthållighet med
tillväxten. Har du inga externa
ägare kan du agera som du vill.
Och om du har god lönsamhet
slipper du prisdumpningen.

3.

Ha ett aktivt externt styrelse
arbete. Vi började med det
i början av 90-talet och det
har hjälpt oss på många sätt.
Framförallt får man metoder
för sånt som budgetarbete,
ta fram marknadsplaner och
annan typ av dokumentation.

Som grundare har Gudrun
alltid haft ett starkt enga
gemang i sitt bolag, och är
idag både vd och chefs
designer, men inte längre
ensam ägare.
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FRAMTIDENS DETALJHANDEL

OMNIKANAL – FRÅN BUZZWORD
TILL INVESTERINGSSTRATEGI
Den handlare som kan tillmötesgå kundernas förväntan på service och tillgänglighet
i digitala kanaler – och samtidigt erbjuda en tillfredsställande butiksupplevelse
– är den som kommer vinna kundernas lojalitet. Vi ser att den överlägset effektivaste
strategin för att nå dit är genom en sömlös integration av alla kanaler, och vägen dit
kan med fördel gå genom förvärv av etablerade butiks- eller e-handelsaktörer.
THOMAS KARLSSON, PARTNER
karlsson@livingstonepartners.se

R

edan efter 6 månader 2017
hade vi i Norden sett många
transaktioner där rena
e-handlare förvärvat verk
samheter med fysiska butiker, som genomfördes under hela 2016. Vi ser samma utveckling även på andra marknader,
där Amazons köp av livsmedelskedjan
Whole Foods är ett av de mest uppmärksammade exemplen i år. I Norden ser vi
dessutom det omvända – att rena butikshandlare börjar förvärva e-handlare.

Kanalerna utvecklas
Bakgrunden till den här trenden är att
handlarna börjar inse värdet av integre
rad försäljning i samtliga kanaler, så
kallad omnikanalstrategi, och förstår
hur digitala och fysiska kanaler drastiskt
håller på att förändras.
Digitala kanaler levererar inte längre
bara köpmöjligheter, utan är skyltfönster,
informationscentraler och jämförelse
verktyg. Fysiska butiker erbjuder inspiration, känsla, testmiljöer, kundtjänst,
varuutlämning och returmöjligheter.
En konkret indikator på samspelet är så
kallade click-and-collects växande popularitet: onlineköp som hämtas ut i butik.

försäljningsvolym, dels för att det finns
Inget marknadsföringsknep
värdefull kompetens och erfarenhet
Omnikanal används ibland som en
inom respektive verksamhetstyp.
marknadsföringsterm, men omfattar
Ett väl matchat omnikanalförvärv
betydligt mer än så – det är en affärsskapar dessutom ofta påtagliga verksamstrategi. Utan medvetenhet om hur
hetssynergier inom till exempel lager
omnikanal kan driva försäljning, är det
och distribution, men ställer också nya
lätt att missbedöma butikers betydelse
krav på verksamoch felaktigt utvärheten som helhet.
dera försäljningsDå köp genomkanalerna. Fysiska
förs med hjälp av
butiker och dess
flera kanaler –
personal påverkar
Konventionella
produkt kanske
till exempel varuredovisningsmodeller
upptäcks genom
märkeskännedom
tv-reklam, pris
och försäljning både
som kategoriserar
jämförs online, bei butik och online.
försäljning som
ställs på mobil och
antingen/eller, blir inte
hämtas ut i butik
Förvärv en
– suddas gränsen
effektiv metod
längre rättvisande.
mellan försäljning
För renodlade
i butik och online
butikshandlare eller
ut. Konventionella
e-handlare som vill
redovisningsmodeller som kategoriserar
etablera sig som omnikanalaktörer med
försäljning som antingen/eller, blir inte
både digitala och fysiska kontaktytor
längre rättvisande för till exempel köp
mot kund, är förvärv av en etablerad
online som hämtas ut i butik eller köp
e-handels- eller butiksaktör en effeki butik som researchats online. Omni
tiv strategi. Detta dels eftersom båda
kanalstrategin behöver därför impleförsäljningstyperna är hårt konkurmenteras även på denna nivå.
rensutsatta och tar tid att expandera i
13
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TOMAS LIND ÄR NU EN DEL AV TEAMET

KUNDEN SOM BLEV
RÅDGIVARE
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 ett av våra senaste tillskott är skåningen Tomas Lind.
VIKTORIA EJENÄS

Varifrån kommer ditt affärsintresse?
– Mina föräldrar drev en blomsterbutik
i 30 år, och generationen innan hade
bygg- och fastighetsbolag. Jag själv har
drivit eget bolag inom pensions- och
kapitalförvaltning sedan 2003, och har
under de nästan 15 åren träffat väldigt
många företagare. Detta har självklart
skapat och närt ett intresse för företagande generellt, och sedan har mina
styrelseengagemang bidragit till att
intresset för utmaningarna kring företagsöverlåtelser vuxit.
– Jag var bland annat styrelseord
förande i TNÅ, Tommy Nordbergh Åkeri,
i fyra år mellan 2013 och sommaren
2017. När jag blev ordförande hade jag
redan agerat informellt bollplank till
bolaget under ett antal år.
– Den största och mest givna utmaningen vi hanterat under åren har varit
att i grunden förbättra lönsamheten och
behålla den på en klart högre nivå jämfört med branschen generellt, utan att
tumma på kundnöjdhet och kvalitet. För
att det skulle kunna ske var vi tvungna

MATS HÅKANSSON

att gå mot strömmen och leda utvecklingen dit att kunden inte i första eller
ens i andra hand fokuserar på pris.

Hur kom du att engagera dig som
rådgivare hos Livingstone?
– Innan jag blev en del av Livingstones team var jag faktiskt kund. Som
styrelseordförande i TNÅ, började
jag och styrelsen för ett par år sedan
planera för ett generationsskifte. Vårt
önskemål var att hitta en ny stark
majoritetsägare till bolaget.
– Hösten 2015 tog vi kontakt med
en handfull rådgivare och efter utvärdering föll valet på
Livingstone. Vi valde
dem med anledning av
deras förståelse för vår
business, men lika
mycket för deras
personlighet
och attityd. Jag
minns att de
tidigt ifråga
satte rätt

TOMAS LIND SENIOR ADVISOR
Ålder: 42 år.
Familj: Gift och två barn.
Bor: Utanför Ängelholm, kommer från Kristianstad.
Utbildning: Magisterexamen i nationalekonomi samt en kandidatexamen i psykologi.
Erfarenhet: Varit egen företagare inom finansiell rådgivning
i 15 år. Styrelseordförande i Orana och ansvarig för försäljningsprocessen till Humana 2015. Styrelseordförande i TNÅ och
ansvarig för försäljningsprocessen till Accent Equity 2016.
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STORLEK GER STYRKA
RÅD:

STRUKTURERAT STYRELSEARBETE
SKAPAR VÄRDE
Jag har träffat många bolag under min
karriär som inte fullt ut insett värdet av ett
strukturerat styrelsearbete, framför allt är
det av vikt när det är dags att lämna över
verksamheten. Och då bör det ha pågått
under ett antal år för att det ska ha lett till
något värdeskapande och betydande i
organisationen.

E TABLERA TYDLIGA ÄGARDIREKTIV
Vare sig bolaget är ägarlett eller man
har rekryterat en extern VD, måste rikt
ningen vara tydligt utstakad – och sann.
En strategi man tror på. I min erfarenhet
tar det ofta ett tag tills man kommer fram
till vad ägarna verkligen vill.

 ISST HAR BOLAGET EN FRAMTID
V
EFTER GRUNDARENS EXIT
Jag har hört erfarna företagsledare
hävda att det är omöjligt att ersätta en
entreprenörs drivkraft och noggrannhet
inom det egna bolaget. Det här behöver
inte stämma. Däremot måste man
kartlägga på vilka sätt grundaren har
avgörande betydelse för verksamheten
inför en eventuell försäljning.

mycket av det vi lade fram, vilket stod ut.
– Vi samarbetade nära med Livingstone under processen och efter att TNÅ
såldes till Accent Equity i mitten av
2016 hade jag lärt känna teamet väl. När
Kenneth på Livingstone föreslog att vi
skulle fortsätta samarbeta, så sammanföll det med att jag sålde min egen firma.
Så svaret blev ja!

Varför har du din bas i Skåne
och inte Stockholm?
– Jag kommer ju härifrån, som ni säkert
hör, och jag vet både att det finns väldigt
många framgångsrika bolag i södra Sverige som skulle kunna dra nytta av att
få ett oberoende bollplank att rådfråga
och diskutera ägarfrågor med, och att
en lokal förankring är nödvändig för att
skapa förtroende och bygga relationer
med entreprenörerna i regionen.
– Jag kan omöjligen utföra mitt arbete
från kontoret i Stockholm – att finnas
på plats är avgörande för att kunna säkerställa att Livingstone blir ett naturligt
val när det gäller frågor som rör generationsskiften och ny ägarstruktur, eller
som accelerator för att nå tillväxtmål
med mera.

EN BRANSCH REDO
ATT PAKETERAS OM
Många mindre och medelstora förpackningsföretag är idag klämda mellan betydligt större aktörer i både leverantörs- och kundledet. Det leder till en osäker tillvaro
med svag förhandlingsposition och låga marginaler för den enskilda företagaren.
Ossi Mörnesten, ser ett tydligt läge för strukturaffärer i sektorns mellanled.
HANS AHLSTRÖM

Var finns möjligheterna i förpacknings
branschen?
– Vi tittar ju hela tiden på olika scenarier
för tänkbara affärer i olika branscher,
och för just förpackningsindustrin ser vi
nu ett bra läge. Potentialen finns framför
allt i mellanledet, bland grossister och
konverterare – branschens benämning
på de företag som tillverkar förpackningar.
– I båda kategorierna är aktörerna
oftast små eller medelstora och har en
utsatt position mellan råvaruleverantörer och förpackningskunder. De är ju i
regel mycket större företag med styrka
att diktera priser och
villkor.

Varför är en strukturaffär en bra idé?
– Storlek ger
styrka, generellt
sett. Idag är
bilden fragmenterad med många

MATS HÅKANSSON

lokala och ägarledda företag. Här finns
behov av företagsaffärer där aktörer går
samman för att uppnå storlek och högre
volymer.
– Bolagen får en bättre förhandlingsposition gentemot de andra leden
och kan kapa kostnader inom logistik,
lagerhållning, maskiner och personal.
Marginalerna kan förbättras avsevärt.

Är sektorn attraktiv för finansiella
investerare?
– Kapitalstarka finansiella investerare
kan bidra till strukturaffärer där man
skapar stora synergier genom att sammanföra mindre förpackningsföretag,
både konverterare och grossister. Sådana
affärer är en win/win – de nuvarande
ägarna får ekonomiskt utfall vid försäljningen, de sammanslagna företagen får
en ökad lönsamhet, och Private Equitybolaget agerar i linje med strategin för
att bygga starka portföljbolag med goda
framtidsutsikter.

OSSI MÖRNESTEN SENIOR ADVISOR
Ålder: 61 år.
Familj: Gift och en son, 30 år.
Bor: Nu i Stockholm, efter yrkesliv i flera svenska städer, men
också fyra år i Spanien.
Erfarenhet: Ledande befattningar inom tillverkande industri,
VD i större och mindre noterade och familjeägda bolag under
20 år, bland annat Stora Enso Packaging. Varit med i alla
faser av företagande genom sin karriär.

Finns det internationellt intresse för
svenska bolag utanför våra gränser?
– Sektorn är absolut internationellt
attraktiv. Det finns flera globala investe
rare, både industriella och finansiella,
som just nu aktivt investerar. Ett exempel med svensk anknytning är private
equity-bolaget CVC Capital Partners
förvärv av svenska AR Packaging, specialiserade på vikbara kartonger. AR
hade i sin tur förvärvat europeiska
tobakspakettillverkaren MeadWestvaco
Corporation året innan.
– Andra aktiva internationella
köpare de senaste åren är spanska Quadpack, specialiserade på skräddarsydda
lösningar för skönhetsindustrin, och
irländska Smurfit Kappa, med inriktning mot wellpapp.
Vad driver värde i dessa affärer?
– Precis som i många andra sektorer
är en tydlig strategi och fokus positivt,
både i form av teknik och nisch. Bolag
inriktade mot slutmarknader med
stark tillväxt och goda framtidsutsikter
är också extra attraktiva. Exempel är
läkemedelsbranschen, som förväntas
växa i takt med åldrande befolkning och
ökade välfärdssjukdomar, samt livsmedel, som genomgår transformation driven
av ökad konkurrens med växande efter
frågan på anpassningsbara förpack
ningar som följd.
– Miljöanpassade förpackningar
efterfrågas av både myndigheter och
konsumenter i allt större utsträckning,
och driver därför också intresse.
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sverige
porto betalt
port payé

Vi genomför inte bara affärer, vi genomför

affärer på rätt sätt.
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.

LIVINGSTONEPARTNERS.COM

ditt företag är unikt
och kräver därför en
anpassad transaktions
process. vi har inga
standardlösningar.
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