
Staten och riskkapitalet  
– (M) och (S) i intervju

Riskkapitalbolag vänder sig ofta till såväl 
svenska som internationella investerare. 

Även svenska pensionssparare får ta del av den 
avkastning som bolagens fonder skapar,  
genom att pensionsförvaltare som AP-fonder 
och livbolag placerar i dessa fonder.

Svenska pensionssparare  
tar del av riskkapitalvinster

Riskkapital är grundläggande för att 
starta nya företag och avgörande för 

vidare tillväxt. Det är båda partierna överens 
om. De konkreta förslagen skiljer sig däremot 
åt: avdrag och sänkta skatter eller samverkan 
och ytterligare statliga pengar.

Utan riskkapital skulle Sverige stanna. 
Riskvilligt kapital är en förutsättning för 

att skapa nya företag, utveckla befintliga och 
underlätta en nödvändig omstrukturering av 
storbolagen, säger Gabriel Urwitz, ordförande i 
Svenska Riskkapitalföreningen.

Riskkapital förutsättning för 
tillväxt och effektivisering
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G SOM I GENOMFÖRANDE. Komplexiteten i dagens 
transaktionsprocesser tenderar att öka. För att bli fram-
gångsrik gäller det därför att arbeta ännu mer integrerat, 
fokuserat och effektivt. Både vad gäller tids- och kost-
nadsperspektiven. KPMGs due diligence-team jobbar 
i mycket nära kontakt med dig som kund för att kunna 
leva upp till de ökade kraven på fl exibilitet.

M SOM I MAXIMERA. Att maximera värdet är inte bara 
viktigt inom de traditionella områdena – t.ex. att identifi era 
prisjusteringar eller att skapa en bra förhandlingsposition. 
Vår due diligence ger också råd för framtida värde-
maximering: ”Vilka marknader ska vi fokusera på?”. 
”Varför skiljer sig marginalerna i olika geografi er och kanaler?”. 
”Hur kan produktionsstruktur och logistikkedja effektiviseras?”. 

K SOM I KAPITALEFFEKTIVITET. Idag kan 
sällan transaktioner bygga på att enbart växa 
med marknaden. Man måste även hitta vägar 
att effektivisera såväl organisation som 
kapitalanvändning. KPMGs operationella due 
diligence hjälper dig att hitta möjligheter men 
även att identifi era risker och framförallt länka 
detta till det framtida kassafl ödet.

DUE DILIGENCE? TÄNK K, P, M OCH G! KPMGs integrerade due 
diligence kombinerar värdefokuserad fi nansiell analys med strategiska 
kommersiella parametrar. Tillsammans med vår operationella genom-
lysning blir resultatet ett fullt utvecklat affärscase. Nu tar vi steget 
vidare till Next Generation Due Diligence. Vårt framgångsrika angrepps-
sätt länkas närmare er värderingsmodell. På så sätt kan möjligheter 
och potentialer tydligare kvantifi eras och vi kan även se hur olika 
typer av risker påverkar målbolagets värde.

Vill du veta mer? Ta kontakt med Jan Mehlqvist, Chef för Private 
Equity på 0733-27 20 74. Han kan lotsa dig rätt. Vi har dedikerade 
team för riskkapitalbolag som kan ge marknadens mest krävande 
kunder marknadens mest avancerade expertis. Såväl lokalt 
som globalt.

P SOM I POST DEAL SUPPORT. Med ägar-
perioder på fem till sex år måste man agera 
från dag ett för att kunna realisera planerade 
initiativ. KPMGs transaktionsteam identifi erar 
redan i due diligence-fasen de viktigaste 
områdena en ny ägare behöver ta tag i, såväl 
operationellt som strategiskt och fi nansiellt. 
För att snabbare kunna växla upp mot potentialen. 
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4	 Riskkapital	förutsättning	för	tillväxt
Intervju med Gabriel Urwitz, ordförande i SVCA.

5	 Moderaterna	och	Socialdemokraterna	om	riskkapital
Intervju med Anna Kinberg Batra (M) och Stefan Löfven (S).

6	 Permobil:	En	resa	till	global	framgång
Det inspirerande familjeföretaget har transformerats till en 
global världsledare.

7	 Riskkapital	som	gör	samhällsnytta	i	Attendo
IK bidrar med nya idéer och utveckling inom äldreomsorgen.

8	 Ökad	forskning	om	riskkapital
Intervju med Per Strömberg, professor i Riskkapital.

9	 CSR	lönsam	investering
Åsa Riisberg, EQT om företagens ansvarstagande i samhället.

10	 Börsen	och	private	equity	ska	leva	i	symbios

11	 Timing	och	dialog	kritiskt	vid	exit

12	 Due	diligence	avgörande	för	framgång
Förberedelserna är A och O inför företagstransaktioner, för 
såväl säljare som köpare.

13	 Att	ta	steget	med	riskkapital
Eton har utvecklats till en riktig framgångssaga.

14	 Venture	capital	–	avgörande	pusselbit		
i	finansieringskedjan

15	 Offentligt	riskkapital	tar	större	risker

15	 Handlar	om	att	få	idéer	och	kapital	att	mötas

16	 Svensk	ekonomi	beroende	av	bra	finansiering

17	 Pensionskapital	i	riskkapitalfonder

18	 Värdesätt	kunskapstillgångar

18	 Hur	värderas	IP	rätt	vid	en	investering?

19	 Mer	privat	kapital	till	inkubatorer

Om detta kan du läsa i Riskkapital
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Presenterade företag och organisationer

Välstånd och välfärd uppstår genom tillväxt. 
Riskvilligt kapital och privat ägande av företag är en 
förutsättning för tillväxt, riskvilligt kapital och in-
vesteringar behövs i både nya tillväxtföretag och för 
att utveckla företag i samband med generationsskif-
ten och för att öka konkurrenskraften.

Ägarformen private equity har under lång tid vi-
sat framgång genom att tillföra kapital, kunskap och 
långsiktighet till nya verksamheter eller genom att 
omstrukturera och utveckla befintliga. Venture capi-

tal fyller en viktig funktion 
som komplement till sådd-
finansiering i tidiga faser 
och i tillväxtfaser medan 
buyout, som investerar i 
mogna företag, fyller en 
viktig roll för omstruktu-
rering och utveckling av 
befintliga verksamheter. 
Private equity-bolagen 
tillför inte bara kapital 

utan även erfarenhet och kunskap om tillväxt på nya 
marknader och produktutveckling.

Riskkapitalsektorn investerar i många samhällssek-
torer där kapitalet arbetar långsiktigt, mellan fem och 
åtta år i mogna bolag, och ännu längre om det gäller 
tidiga skeden. Kapitalet som riskkapitalsektorn investe-
rar kommer ofta från stora svenska eller internationella 
investerare exempelvis pensionsfonder. Riskkapitalsek-

För tillväxt krävs långsiktiga och 
konkurrenskraftiga spelregler

Skribenter	Sandra Ahlqvist, Anette Bodinger, 
Joachim Brink, Håkan Edvardsson, Cristina 
Leifland, Henrik Norberg, Annika Wihlborg,  
Christina B. Winroth  
Fotografer	Håkan Flank, Kjell Post, 
Bea Tigerhielm 
Omslagsbilder	Permobil, Apotek Hjärtat, Attendo
Grafisk	form Stellan Stål
Annonsförsäljning NextMedia
Tryck V-TAB

Ingår	som	bilaga	i	Dagens	industri	juni	2013	

Frågor om innehållet besvaras av Niklas Engman 
Tel: 08-661 07 90, E-post: niklas.engman@nextmedia.se

För	mer	information	om	tema-	och		
kundtidningar	i	dagspress	kontakta:

Niklas Engman
Telefon 08-661 07 90, Mob 070-774 84 90
E-post: niklas.engman@nextmedia.se

Riskkapital	–	För	kapitalförsörj-

ning	och	tillväxt	är producerad 
av NextMedia i samarbete med 
Svenska Riskkapitalföreningen.

Strategisk partner till Svenska Riskkapitalföreningen
Vi är stolta för förtroendet att stötta föreningen i frågor som påverkar den nordiska riskkapitalbranschen 
och säkerställer att riskkapital fungerar som en katalysator för tillväxt.

torn står för en tredjedel av kapitalimporten till Sverige 
och pensionsspararna får i slutändan ta del av avkast-
ningen som genereras av riskkapitalsektorn. För att 
främja investeringar, tillväxt och Sveriges konkurrens-
kraft behöver riskkapitalsektorn långsiktiga och kon-
kurrenskraftiga spelregler.

 
Trevlig läsning!
Isabella de Feudis
Tf vd i Svenska Riskkapitalföreningen

Private 
equity-

bolagen tillför 
inte bara kapi-
tal utan även 
erfarenhet och 
kunskap 

Besök våra seminarier i Almedalen 2013

	2	juli	kl	13:	Behoven	av	investeringar	i	välfärden

	3	juli	kl	9:	Varför	behövs	riskkapital?

	3	juli	kl	11:	Vad	krävs	för	att	små	företag	ska	växa	sig	stora?
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Svenska 
Riskkapitalföreningen

Text Cristina Leifland

– Private equity handlar om att 
skapa värde och generera arbetstillfällen 
och tillväxt genom att bygga lönsamma 
och sunda företag, säger Gabriel Urwitz, 
nytillträdd ordförande för Svenska Risk-
kapitalföreningen, SVCA.

Mer än 200 000 personer i Sverige ar-
betar på företag som ägs av riskkapital-
bolag. Dessa företag har en omsättning 
som motsvarar åtta procent av BNP och 
består av allt från små, forskningsinten-
siva såddföretag till stora  industrier. 
Private equity finns som en katalysator 
genom hela kedjan, från affärsänglar och 
venture capital som investerar i omogna 
företag för att de ska kunna ta sig till 
nästa nivå och slutligen buy-out som ut-
vecklar större, mer mogna företag och 
gör dem redo för nya ägare, vilket ofta 
betyder börsintroduktion eller en försälj-
ning till ett annat företag. Utmärkande 
för private equity är att det handlar om 
ett aktivt ägande, ofta under sex till tio 
år, med syfte att bygga starka, konkur-
renskraftiga företag.

– Sverige är en liten och öppen eko-
nomi. Vårt välstånd vilar på att vi har 
företag som är rustade för att möta fram-
tidens utmaningar. Private equity hjälper 
onoterade bolag att utvecklas och bli mer 
konkurrenskraftiga för att kunna kon-
kurrera både nationellt och globalt.

Hjälper omstrukturering
En viktig funktion i dagens ekonomi är 
att köpa verksamhet som stora etable-
rade företag avyttrar när de omstruktu-
rerar sin verksamhet för att fokusera på 
kärnverksamheten. 

– Sverige har storföretag i världsklass, 
men för att de ska kunna behålla sin 
konkurrenskraft måste de konsolidera 
verksamheten. Private equity spelar en 
mycket viktig roll i att köpa upp och in-
vestera i de bolag som de säljer av, för 
att sedan förvalta och utveckla den verk-
samheten under ett antal år. Detta är den 
andra sidan av omstruktureringen, som 
skapar arbetstillfällen och nya starka fö-
retag, förklarar Gabriel Urwitz.

En annan typ av företag där private 
equity kan träda in för att skapa värde är 
i familjeföretag som står inför ett genera-
tionsskifte. Dessa har ofta grundats av fyrti-
otalister som står i begrepp att gå i pension.

– Vi har många duktiga entreprenörer 
från den generationen. Detta är klassisk 
buy-out, där vi går in i och utvecklar fa-
miljeföretag som har stor potential att 
växa.

Sverige har en av världens mest ut-
vecklade riskkapitalmarknader och i Eu-
ropa är det endast Storbritannien som 
har en större private equitysektor relativt 
landets BNP. Pengarna som investeras 
kommer ofta från institutionella sparare, 
som livbolag och pensionsfonder samt 
statliga investeringsfonder i Sverige och 
utlandet. Dessa har inte den expertkom-
petens och detaljkunskap som krävs för 
att veta vilka bolag som är intressanta ur 
ett investeringsperspektiv och överlåter 
det därför till private equitybolagen.

– Den svenska private equitysektorn 
har samlat ihop ett investeringskapi-
tal på cirka 500 miljarder kronor varav 
400 miljarder är internationellt kapital. 

Den kapitalimporten är mycket viktig för 
både den svenska staten och näringslivet, 
framhåller Gabriel Urwitz.

Arbetar proaktivt
En framgångsrik private equitysektor vi-
lar på väl utvecklat corporate governan-
ce, det vill säga ett nära samspel mellan 
ägare, styrelse och ledning. De riskka-
pitalägda företagen har en effektiv or-
ganisation och kommunikation, tydlig 
affärsplan och korta beslutsvägar. 

– Private equitybolagen måste ju fak-
tiskt åstadkomma något under de år de 
är ägare, därför arbetar de mycket pro-
aktivt och med en stark fokus på att upp-
nå utsatta mål. Det aktiva ägarskapet är 
kritiskt i en snabbrörlig, global värld, 
framhåller Gabriel Urwitz.

För att private equity ska kunna för-
valta det investerade kapitalet på bästa 
sätt krävs tydliga spelregler och långsik-

tig stabilitet i regelverk. Skattefrågan är 
också viktig. Idag finns ingen bra hel-
svensk lösning när det gäller att sätta 
upp riskkapitalfonder med utländska 
investerare, därför tvingas private equi-
tybolagen till utländska lösningar. En an-
nan fråga som Gabriel Urwitz menar är 
viktig för SVCA att driva är den om ökad 
transparens. Branschen beskylls ofta för 
att insynen i private equitybolagen är 
bristfällig och Urwitz menar att det är en 
delvis berättigad kritik.

– Riskkapitalbranschen är en av 
grundpelarna i ekonomin och det är ett 
rimligt krav att insynen ökar. Det gäller 
inte minst nu när sektorn i ökande ut-
sträckning går in i verksamheter som är 
skattefinansierade, som välfärdssektorn. 
Det är viktigt att vi medverkar till att ut-
veckla och förankra en stark ”code of 
conduct” för självreglering så branschen 
bibehåller sin trovärdighet. 

Riskkapital förutsättning för tillväxt
Utan riskkapital skulle en 
stor del av det svenska nä-
ringslivet stanna. Riskvilligt 
kapital är en förutsättning 
för att att skapa nya företag, 
utveckla befintliga och un-
derlätta en nödvändig om-
strukturering av storbolagen.

Private equity 
hjälper onote-

rade bolag att utvecklas 
och bli mer konkurrens-
kraftiga för att kunna 
konkurrera både natio-
nellt och globalt

Gabriel Urwitz, ordföran-
de för Svenska Riskkapi-
talföreningen, SVCA.
Foto: Brendan Austin
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Vilken betydelse anser ni att risk-
kapital har för tillväxt av nya och be-
fintliga företag?

– Riskkapital är avgörande för att bolag 
ska kunna växa och utvecklas, inte minst 
så morgondagens gasellföretag ska kun-
na växa fram.
 
På tidningen Wireds lista över de he-
taste start-up-företagen i Europa finns 
tio svenska företag. De flesta av dem är 
finansierade av riskkapital.
Vad vill ni göra för att fler svenska bo-
lag ska hamna på listan och stanna kvar 
och växa i Sverige?

– Vi vill gå vidare med reformer och sats-
ningar för att stärka företagsklimatet och 

förutsättningarna så att befintliga före-
tag kan expandera, utländska företag 
kan etableras och nya företag kan star-
tas. Vi vill fortsätta göra det 
mer lönsamt att starta och 
driva företag i Sverige. Då 
handlar det om att titta på 
sänkta trösklar för att starta 
företag och sedan anställa, 
att fortsätta arbeta för att 
minska den administrativa 
bördan för företag och att 
öka tillgången till kapital.
 
Vilka konkreta förslag har 
ni för att säkra och främja 
kapitalförsörjningen i Sverige?

– Enligt OECD är bolagsskatten den skatt 
som efter inkomstskatten hämmar till-
växtförutsättningarna allra mest. Vi har 
därför sänkt den svenska bolagsskatten 

från att ligga över EU-genomsnittet till att 
idag ligga under detsamma. För att fort-
sätta stärka svensk konkurrenskraft vill 

vi sänka den ytterligare. Ett 
investeraravdrag kommer 
att stärka möjligheterna för 
små bolag att växa. Vi sat-
sar ytterligare för bättre för-
utsättningar för småbolag 
genom bland annat sänkt 
krav på kapital vid bildan-
det av aktiebolag och vi går 
nu vidare med förslag om 
nystartszoner, förbättrade 
3:12-regler och förslag om 
personaloptioner. Men en 

grundläggande faktor för företagens kapi-
talförsörjning är en fungerande finansiell 
sektor. Vi värnar därför den finansiella 
stabiliteten genom en politik för ordning 
och reda på finansmarknaden. 

Vilken betydelse anser ni att risk-
kapital har för tillväxt av nya och be-
fintliga företag?

– Att det finns riskvilligt kapital är så-
klart grundläggande för att företag ska 
kunna starta och växa. 

På tidningen Wireds lista över de 
hetaste start-up-företagen i Europa 
finns tio svenska företag. De flesta 

av dem  är finansierade av riskkapi-
tal. 

Vad vill ni göra för att 
fler svenska bolag ska 
hamna på listan och stanna 
kvar och växa i Sverige?

– Det finns inga genvägar. 
Vi måste vara världsle-
dande på att utveckla nya 
produkter, tjänster och af-
färsidéer. Det är dags att 
sluta se på näringslivet som ett särin-
tresse och istället via samverkan stärka 
Sveriges konkurrenskraft. Kompetens, 

flexibilitet och tillgång på kapital är någ-
ra nyckelfaktorer. 

Vilka konkreta förslag har ni 
för att säkra och främja ka-
pitalförsörjningen i Sverige?

– Vi vill inrätta en marknads-
kompletterade investeringsfond 
med inriktning mot investe-
ringar i tidiga skeden. Den 
ska bygga på statlig och privat 

samfinansiering. Vi vill också se en ny modell 
för statlig riskkapitalförsörjning till företag 
kopplade till regionala inkubatorer.  

Anna Kinberg Batra, gruppledare i riksdagen för Moderaterna och ordförande i finansutskottet.

Stefan Löfven, partiordförande Socialdemokraterna.

Oavsett hur dina behov ser ut, så erbjuder vi ett fullt spektrum av M&A-tjänster – allt 

från den grundläggande utvecklingen av en fungerande M&A-strategi, till att fullborda 

integrationen och förbereda en försäljning. Vi har över 3 000 dedikerade M&A-specialister 

världen över, som hjälper våra klienter att göra rätt affärer. Vad kan vi göra för dig?

www.deloitte.se/deal-lifecycle

Rådgivning genom hela  
M&A-processen

Marknadskompletterade 
investeringsfond i tidiga skeden

Reformer och satsningar för 
att stärka företagsklimatet

Moderaterna

Socialdemokraterna

En 
grund-

läggande faktor 
för företagens 
kapitalförsörj-
ning är en 
fungerande 
finansiell sektor

Kompe-
tens, 

flexibilitet och 
tillgång på 
kapital är några 
nyckelfaktorer
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Permobil startades för nästan 50 år 
sedan i Timrå av läkaren Per Uddén. Fö-
retaget utvecklar och producerar elektris-
ka rullstolar för människor 
med funktionsnedsättning. 
Då Nordic Capital förvär-
vade Permobil i mitten av 
2000-talet såg de en före-
tag med en stark marknads-
position i Norden, ett brett 
produktutbud och en fan-
tastisk företagskultur.

– Användaren fanns i 
centrum och medarbetarna 
på Permobil satsade verkligen det lilla 
extra på att skapa ett bättre liv för bru-
karna. Det var en riktig diamant i var-
dande, säger Fredrik Näslund, partner 

Vi är ett av Europas största företag inom immaterialrätt med 500 
medarbetare och med ett fullständigt utbud av tekniska, juridiska 
och strategiska tjänster till stöd för dig för att kunna nå dina 
affärsmål. Vi kan också hjälpa dig att definiera, öka och utnyttja 
hela värdet i din portfölj med immateriella tillgångar.

Alla bra produkter börjar med en bra idé. 
Med väl förvaltade intellektuella rättigheter 
får de förutsättningar att växa, att vara 
lönsamma och att förbli unika. 
Kan dina idéer lyckas ännu bättre? 
Kontakta oss på 08-598 872 00 eller läs 
mer på www.zacco.com

LYSANDE IDÉER FÖRTJÄNAR  
EN LYSANDE FRAMTID

NC Advisory AB, rådgivare till Nordic 
Capitals fonder och tidigare styrelsemed-
lem i Permobil.

Åtgärder resulterade i expansion
Vid tidpunkten för investeringen var fö-
retaget i huvudsak entreprenörsdrivet och 
en smula ostrukturerat. Under samarbetet 

med Nordic Capital har sto-
ra förbättringar uppnåtts, 
bland annat kortade ledtider 
och halverade utvecklingsti-
der. Ägarna tillförde också 
ett nytänkande för att göra 
Permobil mer konkurrens-
kraftigt, exempelvis genom 
att identifiera kostnadseffek-
tivare komponenter. Detta 
möjliggjorde expansion till 

nya marknader med tuffare konkurrens 
än den nordiska, bland annat USA. 

– Olika åtgärder för att förbättra fö-
retaget har resulterat i kraftig tillväxt de 
senaste åren, vilket i sin tur har medfört 
att Permobil kunnat satsa på forsknings- 
och utvecklingsarbete i Sundsvallsområ-
det. Att kunna bidra till en 
starkare arbetsmarknad på 
glesbygden är en särskilt 
glädjande aspekt av detta, 
berättar Näslund. 

Ett uppskattat 
samarbete
Under de tio år som Nord-
ic Capital och Permobil 
har haft kontakt har mark-
nadsandelarna i USA ökat 
från 7-8 procent till ackumulerade 22-
23 procent. Permobil har blivit den där 
diamanten och byter nu ägare till risk-
kapitalbolaget Investor. Jon Sintorn, Per-
mobils vd, konstaterar att samarbetet 

med Nordic Capital har varit den avgö-
rande faktorn för att förvandla ett litet 
företag till en global aktör i sin egen rätt. 

– Det har krävts stora in-
satser och kompetens för 
att strukturera de processer 
och den organisation som 
har varit grunden för vår 
tillväxt. Det har verkligen 
varit ett fantastiskt samar-
bete och jag är övertygad 
om att vi fortsättningsvis 
kommer att bygga ett lika 
gott samarbete med Inves-
tor. Även här finns en om-

fattande kompetens och investeringsvilja 
i kombination med bred kunskap kring 
hur vi kan utvecklas vidare. Det passar 
utmärkt in i den fas som Permobil går in 
i nu, avslutar han. 

En resa till global framgång
Permobil är ett företag med färgstark historia. Verksamheten 
har haft sina toppar och dalar och då det 2005 köptes upp av 
Nordic Capital Fond V var det ett något brokigt företag med 
stor potential. I dag har det inspirerande familjeföretaget 
transformerats till en global världsledare. 

Permobil

Text Sandra Ahlqvist

Olika 
åtgärder 

för att förbättra 
företaget har 
resulterat i 
kraftig tillväxt 
de senaste åren

Jag är 
överty-

gad om att vi 
fortsättningsvis 
kommer att 
bygga ett lika 
gott samarbete 
med Investor

Fredrik Näslund, partner NC Advisory AB, råd-
givare till Nordic Capitals fonder och tidigare 
styrelsemedlem i Permobil. Jon Sintorn, vd Permobil.

Foto: Permobil
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När Attendo, en pionjär inom äld-
reomsorg på entreprenad i Sverige, kom 
ut till försäljning, identifierade IK – tidi-
gare Industri Kapital – möjligheten att 
bidra med nya idéer och utveckling till 
en historiskt sett statisk sektor med of-
fentliga monopol. Det tillsammans med 
ett ökande vårdbehov, drivet av den de-
mografiska utvecklingen med en växan-
de andel äldre, var viktiga skäl för IK:s 
fonder att utöka engagemanget i vård-
sektorn.

Redan innan beslutet att in-
vestera i Attendo togs, hade 
IK identifierat Finland som ett 
område där vårdsektorn stod 
inför stora utvecklingsmöjlig-
heter.

– I jämförelse med Sve-
rige är äldreomsorgen i Fin-
land föråldrad och det råder 
en större brist på vårdboen-
den för de äldre. Inslagen 
av långvårdsliknande verk-
samhet är fortfarande betydande. Ett 
av Attendos stora bidrag är att ersät-
ta dessa verksamheter med moderna 
vårdboenden där kommunen köper 
vårdplatser, säger Helena Stjernholm, 
IK:s Sverigechef.

Oavsett typ av affär finns en gemensam nämnare, de måste alla planeras och struktureras. 
Vi på BDO hjälper dig både i planeringen och i själva transaktionsprocessen. 

Rådgivning Revision Skatt Företagsservice

Välkommen möjligheter.

Oavsett typ av affär finns en gemensam nämnare, de måste alla planeras och struktureras. 
Vi på BDO hjälper dig både i planeringen och i själva transaktionsprocessen. 

Rådgivning Revision Skatt Företagsservice

    Lennart Persson       Johan Adolphson    
                 Auktoriserade revisorer
      031-704 13 00           08-120 116 00

Under år 2012 var vi globalt delaktiga i 450 transaktioner värda 33 miljarder USD. Vi är 
1 200 corporate finance specialister i 57 länder. I Sverige har BDO utsetts till det företag 
som har branschens nöjdaste kunder. Hör av dig till oss så berättar vi mer, www.bdo.se. 

PLANERAR DU ATT SÄLJA DITT FÖRETAG? ELLER FÖRVÄRVA BOLAG?

I Finland står Attendo för hela risken 
samt ansvarar för uppstart och drift. Det 
sker även i Sverige.

– Situationen i Sverige är bättre, men 
det finns fortfarande köer till särskilda 
boenden på vissa ställen. Ur ett samhälls-
perspektiv tillför vi genom våra fonders 
investering i branschen, ny kapacitet. 
Men inte bara fler platser, utan även 
vårdmöjligheter i nyare byggnader, då 
de svenska vårdhemmen i många fall är 
ganska gamla.

Kvalitetsfokus
Under den tid som IK ägt Attendo har 
bolaget varit mycket framgångsrikt. Den 

organiska tillväxten har varit 
hög och allt fler kunder har 
valt Attendo som utförare. 
Med hjälp av förvärvet av 
det finska bolaget MedOne 
2007, och ett antal mindre 
förvärv i Norden, har Atten-
do under sex verksamhetsår 
fördubblat sin personalstyr-
ka – från 7 000 till 15 000 – 
och ökat sin omsättning från 
tre till nästan åtta miljarder 
kronor.

I den plan som presenterades för in-
vesteringskommittén hösten 2006 fanns 
inget kostnadsbesparingsprogram. I stäl-
let lades fokus på tillväxt samt på att 
utveckla de interna processerna och bola-
gets strukturkapital, där dokumentering 

av processer, bransch- och marknadsin-
formation sattes i blickfånget.

– Oavsett om det handlar om fi-
nansiell, kvalitets-, brukar- eller per-
sonalorienterad dokumentation och 
uppföljning, är det a och o för att kunna 
driva en kvalitativt bra verksamhet, vil-
ket i sig är en förutsättning för att kun-
na växa. Det är också mycket viktigt att 
bygga en stark och sund kultur i bolaget.

Målet är att skapa en god miljö för 
vårdtagarna, men även för medarbetarna.

– För att vara en attraktiv vårdleve-
rantör, och en attraktiv arbetsgivare, 
måste vårdtagare och medarbetare vara 
i fokus i allt vi gör.

Best practice
Eftersom Attendo har många medarbeta-
re som kommer från kommunal verksam-
het, finns det många personer som kan 
vittna om både likheter och olikheter mel-
lan vård i privat respektive offentlig regi.

– Genom en ökad rörlighet i tjänste-
sektorn mellan olika typer av vårdgivare, 
kommer ”best practice” att spridas och 
tillföra hela verksamhetsområdet nya in-
fluenser och idéer till förbättring. En god 
kunskapsöverföring ger en bättre vård 
för alla.

En annan fördel med privata ak-
törer inom välfärdssektorn är enligt 
Helena Stjernholm att kunskap från 
andra branscher kan tillföras vårdsek-
torn.

– När det kommer in sådana som vi, 
eller andra typer av privata ägare, sät-
ter vi samman en styrelse som inklude-
rar personer med erfarenheter från andra 
branscher. Det bidrar ofta till nytänkan-
de och skapar förutsättningar för en god 
lärprocess. Tillsammans med personer 
med en gedigen erfarenhet från vårdsek-
torn kan denna konstellation frambringa 
helt nya sätt att bedriva verksamhet, 
fastslår Helena Stjernholm. 

Riskkapital som 
gör samhällsnytta
Med Ädelreformen 1992 fick kommunerna i Sverige ett samlat 
ansvar för de äldres vård och omsorg, samt för personer med 
funktionsnedsättning. Reformen öppnade vägen för enskilda 
kommuner att ta hjälp av privata utförare för att axla ansvaret. 
När Attendo kom ut till försäljning 2006, såg IK Investment 
Partners (IK) återigen ett tillfälle att investera i vårdsektorn.

Attendo

Text Christina B. Winroth

Helena Stjernholm, Sve-
rigechef, IK Investment 
Partners.

Denna 
konstellation 

kan frambringa helt 
nya sätt att bedriva 
verksamhet

Foto: Anders G Warne
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Per Strömberg är professor med in-
riktning på riskkapital på Handelshög-
skolan i Stockholm.. Han har en gedigen 
bakgrund inom området och har bland 
annat forskat på University 
of Chicago om venture ca-
pital och buy-out. 

– I slutet på 1990-talet 
var riskkapitalism ett gan-
ska nytt ämne, men idag 
har det forskats en hel del, i 
synnerhet kring hur riskka-
pital som ägarform påver-
kar företag och ekonomi. 

Studier utförda i flera 
länder och branscher har 
undersökt hur riskkapita-
lism påverkar ekonomin ur ett makro-
perspektiv och generellt sett visar sig ett 
aktivt riskkapitalägande ge högre tillväxt 
i de områden som undersökts. I olika 
skepnad kan det enligt Strömberg inne-

bära vissa risker men ur ett övergripande 
perspektiv tycks det dock vara en ägar-
form som adderar värde till företaget och 
fyller en viktig funktion i ekonomin. 

Förbättrad kvalitet inom välfärd
Strömberg har på senare tid intresserat 
sig för riskkapitalägande inom välfärden; 
bolagen har visat sig vara skickliga på att 

maximera aktieägarvärdet 
men många frågar sig om 
det finns en motsättning 
mellan aktieägarvärde och 
kundvärde. 

– Utgångspunkten är 
ofta att bolagen tjänar 
pengar på att sänka kvali-
teten. Utifrån detta har fle-
ra mastersstudenter här på 
Handelshögskolan under 
min handledning fokuserat 
sina uppsatser kring just det 

här området. Med hjälp av statistik och 
olika kvalitetsmått från Skolverket kun-
de studenterna 2011 visa på att flera av 
måtten faktiskt förbättrats efter att risk-
kapitalägare gjorde sitt inträde, bland 

annat i form av högre lärartäthet och fler 
studenter behöriga till högre utbildning. 
Det tydde alltså inte på att lönsamheten 
uppnåddes på bekostnad av kvaliteten i 
skolan. 

Mer forskning angeläget
En liknande studie utfördes nyligen kring 
äldrevården men här saknades liknande 
statistik:

– De senaste åren har man ryckt upp 
sig och bland annat utfört brukarunder-
sökningar utifrån ett antal kvalitetspara-
metrar, men det är märkligt att sådant 
inte infördes i samband med privatise-
ringarna. Trots bristen på långsiktigt un-
derlag kunde de studenter som utförde 
studien visa att den största skillnaden 
mellan boenden med olika ägandefor-
mer var att de riskkapitalägda uppnåd-
de en bättre finansiell effektivitet. Det 
fanns däremot ingen statistiskt signifi-
kant skillnad vad gällde de flesta kvali-
tetsmåtten. 

Strömberg poängterar att det sista or-
det inte är sagt ur ett forskningsperspek-
tiv, men hittills pekar resultaten inte på 
att riskkapitalbolagen är sämre ägare, 
snarare tvärtom. 

– Det är viktigt att tänka långsiktigt 
och invänta mer forskning innan man 
driver igenom beslut på politiskt håll. Än 
finns det mycket att lära, avslutar han.  

Ökad forskning om riskkapital
På Handelshögskolan i Stockholm är riskkapitalbranschen på agen-
dan i allra högsta grad. Här bedrivs en hel del forskning om private 
equity, ett forskningsområde som fortfarande är i sin linda men 
som breddas allt mer för varje år. 

Det är 
viktigt 

att tänka lång-
siktigt och 
invänta mer 
forskning innan 
man driver 
igenom beslut 
på politiskt håll

Riskkapital i välfärden

Text Sandra Ahlqvist

Per Strömberg, professor med inriktning på 
riskkapital på Handelshögskolan i Stockholm.
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EQT:s filosofi är att köpa bra bolag 
och göra dem bättre. I det arbetet fokuse-
rar riskkapitalbolaget på att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för sina portföljbo-
lag att aktivt arbeta med de 
sociala, etiska och miljömäs-
siga sidorna av företagandet.

Genom att 2010 under-
teckna FN:s Principer för an-
svarsfulla investeringar (PRI) 
har EQT visat att de menar 
allvar med sitt CSR-arbete. 

– Som en del i arbetet 
med att utveckla EQT:s 
portföljbolag ställer vi kravet på bola-
gen att ha CSR-frågorna på agendan i 
styrelserummen. Kravet omfattar en år-
lig revision av arbetet. Saknas vissa in-
gredienser, ska riktlinjer utarbetas och 
utvecklas under EQT:s ägartid, säger Åsa 
Riisberg, partner på EQT Partners.

Motivet till att fokusera på frågorna 
är tydligt.

– Att lyfta upp CSR-frågorna på bor-
det höjer värdet på portföljbolagen. En 
direkt effekt av arbetet ser vi inte minst 
i en positiv medial uppmärksamhet som 
naturligtvis stärker varumärket. Det är 
också viktigt att EQT som riskkapitalbo-
lag vårdar det egna varumärket. 

Vårt avtryck måste vara 
relevant för omvärlden, och 
för EQT:s investerare.

Lönsamhetsaspekten
Ett bra exempel på att in-
vesteringar i CSR-arbete 
kan löna sig är hur EQT:s 
portföljbolag CaridianBCT, 
världsledande inom automa-

tiserade blodsamlingar och terapeutiska 
system, tack vare ett nytt avfallshante-
ringsprogram lyckades spara cirka en halv 
miljon kronor under en treårsperiod ge-
nom minskad avfallshantering.

– Programmet har inte bara inneburit 
kostnadsbesparingar, utan även förbätt-

rat CaridianBCT:s anspråk på att vara ett 
miljömässigt och socialt ansvarstagande 
företag, som också hjälper sina anställda 
att förstå fördelarna med återvinning.

Och enligt Åsa Riisberg är CSR-frå-
gorna i riskkapitalbranschen här för att 
stanna.

– Det finns ett ökat fokus hos alla 
samhällsaktörer på att riskkapitalbolag 
ska ta hänsyn till samhällsintressen. Den 
rollen kan EQT genom ett tydligt ägar-
skap och starkt inflytande i bolagen de-
finitivt axla.

Härtill, framhåller Riisberg, ligger det 
i riskkapitalbolagets intresse att måna 
om bolagens samhällsengagemang.

– Att ett bolag aktivt arbetar med 
CSR-aspekter är en indikation på att 
företaget är välskött och månar om en 
hållbar samhällsutveckling. Det gynnar 
samhället. Samtidigt är det en kvalitets-
signal som oftast höjer bolagets pris-
lapp, till gagn för investerarna. Därför 
bör goda affärer och samhälleligt an-
svar gå hand i hand, fastslår Åsa Riis-
berg. 

CSR lönsam investering
Corporate Social Responsibility (CSR) har blivit en allt viktigare 
framgångsfaktor i näringslivet, så även för riskkapitalbolag. Den 
gemensamma nämnaren för CSR är företagens ansvarstagande i 
samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. 
Inom EQT sitter CSR-kulturen i väggarna.

Hållbara investeringar

Text Christina B. Winroth

Att lyfta 
upp 

CSR-frågorna 
på bordet höjer 
värdet på 
portföljbolagen

– CSR-arbete kan höja 
bolagens prislapp, säger 
Åsa Riisberg, partner på 
EQT Partners.

Vårt främsta mål är att hjälpa våra kunder att våga göra 
affärer och uppnå goda och hållbara resultat. Nära, och 
med fokus på både risk och människor, följer och leder 
vi våra kunder i strategiska beslutsprocesser.

Aon M&A Solutions hjälper er att hantera transak tions-
relaterade problem inom hela riskspektrat; allt från 
 fi nansiella utmaningar på bolagsnivå till HR-frågor på 
individnivå.

Vår storlek, globala närvaro och kunskap är din garant 
för en hållbar investering – vi har kompetensen och 
hanterar helheten.

Andras trygga framgång är vår passion. 

Aon M&A Solutions 
– er ”one stop shop” på vägen 
till en hållbar transaktion

Om du vill veta mer, kontakta: 
Karl Roquet 08 - 697 41 54, 070 - 868 50 91 karl.roquet@aon.se 

www.aonamas.com

MED INTERNATIONELL STYRKA OCH LOKALT FOKUS: Aon Plc, med huvudkontor i London, grundades 
1987 och har idag cirka 62 000 anställda vid 500 kontor i över 120 länder. Aon Sweden etablerades 1992 
och är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom riskhantering för företag och organisationer genom 
risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling samt rådgivning och outsourcing 
inom human resources. www.aon.com/sweden

M&A är komplext. Vi gör det svåra enklare.
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För femton år sedan var börsnote-
ring ett självklart mål för de flesta bolag 
med tillväxtambitioner. Under topp året 
1999 noterades över femtio bolag på 
Stockholmsbörsen. I den efterföljande 
lågkonjunkturen sjönk antalet nynote-
ringar avsevärt. Adam Kostyal menar 
att antalet noteringar som 
gjordes under börsyran på 
1990-talet, inte är någon 
bra referensram.

– Många bolag som kom 
till marknaden på den tiden 
visade sig inte vara tillräck-
ligt långsiktiga. Kollapsen 
som följde efter it-bubblan, 
följt av både finans- och eu-
rokris, har förstås påverkat 
viljan att investera i en no-
tering. Men för verksamheter som vill 
bygga värden på lång sikt är en börsnote-
ring fortfarande ett bra och viktigt alter-
nativ. Utöver det grundläggande motivet 
för en börsnotering, att underlätta kapi-
talanskaffning, kan ökat förtroende och 

visibilitet skapa utrymme för nya affärs-
möjligheter. Att vara börsnoterad är för-
knippat med en unik kvalitetsstämpel. 

PE allt starkare
Som ett resultat av oron på världens bör-
ser i slutet av 1990-talet växte intresset 
för private equity sig allt starkare. 

– Inte minst här i Norden har private 
equity rönt stora framgångar och ska-
pat en alternativ finansieringsmodell för 
bolagen. Det är en positiv utveckling 

som gynnar alla aktörer på 
marknaden, även börsen. 
Vi ser private equity som 
ett finansieringsalternativ 
som ska leva i symbios med 
börsen och för nu en aktiv 
dialog med PE-världen, där 
vi försöker lyfta fram bör-
sen som ett fruktbart sätt 
att göra en exit. 

Som exempel nämner 
han den amerikanska bör-

sen som i år haft strax under 100 note-
ringar. En tredjedel kommer från private 
equity. 

– I USA fungerar börsen som en mark-
nadsplats för private equity att kunna ta 
sig ur sina investeringar. Det är ett kon-

cept vi vill utvidga på den svenska och 
nordiska marknaden. Vi ser nu över hur 
vi kan förenkla dels processen att kom-
ma till börsen, dels hur vi kan göra livet 
lite enklare för bolag som redan är där. 
Detta arbete pågår just nu och sker i dia-
log med företrädare för kapitalmarkna-
den, däribland private equity.

First North
En annan effekt av börshändelserna un-
der 1990-talet var att venture capital-
marknaden minskade kraftigt.

– Det har skapat en miljö där mellansto-
ra till stora bolag fått en alternativ finan-
sieringsmodell i form av private equity, 
medan små start-up-bolag haft svårare 
att hitta finansiering, konstaterar Adam 
Kostyal, och lyfter fram möjligheten för 
tillväxtbolag att initialt notera sig på Stock-
holmsbörsens tillväxtlista, First North.

– Bristen på venture capital i Sverige 
och Norden har gjort att First North fått 
en allt större betydelse. Under årens lopp 
har många mindre bolag fått hjälp med 
att komma till marknaden, få finansie-
ring och med att skapa legitimitet och 
trovärdighet för sin affärsmodell. 

Sedan starten 2006 har över 130 bo-
lag noterats på First North, och av dem 

har runt 30 gått vidare till stora listan. 
Det är ett bevis på att vår noteringsmo-
dell fungerar även under tuffa tider. 

– First North är en viktig finansierings-
modell och utgör ett attraktivt alternativ 
för tillväxtbolag att söka finansiering, en 
plattform för tillväxt i hela Norden. 

”Börsen och Private Equity 
ska leva i symbios”
Private equity har ibland pekats ut som en orsak till att så få väljer att notera sina bolag. 
– Vi ser inte som private equity som en konkurrent utan som ett finansieringsalternativ 
som ska leva i symbios med börsen, säger Adam Kostyal, chef för NASDAQ OMX 
nordiska noteringsverksamhet.

Börsen som exitmarknad

Text Anette Bodinger

För att 
bygga 

värden på lång 
sikt är en börs-
notering ett  
bra och viktigt 
alternativ

Adam Kostyal, chef för NASDAQ OMX nordiska 
noteringsverksamhet.

Noteringscere-
monin för Neuro-
Vive april 2013.
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Den vanligaste exiten är genom 
en trade sale, det vill säga en försälj-
ning till en strategisk köpa-
re, som köper portföljbolaget 
för dess team, teknologi, till-
växt, intellektuella värde, 
marknadsandelar eller för att 
komplettera den egna verk-
samheten. I Europa står tra-
de sale för cirka 85 procent 
av alla exits och resten är ge-
nom börsintroduktion, IPO, 
berättar Lea Bajc, Investment 
Director på Northzone Ven-
tures.

– I USA är det vanligare med IPO, men 
i Europa är det förenat med mycket stör-
re utmaningar. Trade sale är ett snabbare 
och ofta mer synergistiskt sätt att avyttra 
ett företag. Entreprenören är verksamhe-

tens hjärta och en investering i företaget 
är lika ofta en investering i entreprenö-
ren. En IPO betyder ofta att ny kompe-
tens och kunskap behövs, exempelvis 
kommunikation med forskningsanalyti-
ker, förståelse för marknaden osv., vilket 
innebär att ansvarsfördelningen kan änd-

ras. Detta kan ta tid för entre-
prenören att anpassa sig till, 
särskilt om denne har byggt 
upp företaget från grunden. 

Timingen kritisk
En framgångsrik exit, oav-
sett om det är en trade sale 
eller IPO, kräver bra timing 
– ett ”fönster”. Det är avgö-
rande att portföljföretaget 
och entreprenören är redo för 
försäljning, genom att risk-

kapitalbolaget och portföljföretaget från 
början arbetat strategiskt för att skapa 
ett långsiktigt värde.

– Ett företag kan vara moget, värde-
fullt och innovativt, men tidpunkten 

för försäljning måste vara rätt. Är det 
idag eller om sex månader? Här kom-
mer ”fönstret” in. Timingen 
är både vetenskap och konst, 
säger Marta Sjögren, kommu-
nikationsansvarig på North-
zone Ventures.

Bland det viktigaste i en 
exit är en nära dialog och öm-
sesidigt förtroende mellan de 
olika parterna. Lea Bajc och 
Marta Sjögren framhåller att 
det inte bara är en produkt 
som säljs, utan en hel verk-
samhet, där det ligger många 
års hårt arbete och känslor bakom. En 
exit måste kännas rätt.

– Det är först flera år efter en försälj-
ning som man kan se hur framgångsrik 

den har varit. Därför måste 
vi som investerare och mi-
noritetsägare se till helheten 
och genom hela processen ha 
ett tätt samarbete med entre-
prenören, för att tillsammans 
skapa långsiktigt hållbara 
värden. När det är dags för 
exit är det kritiskt att kö-
paren involveras så att man 
hittar den perfekta match-
ningen. Det bästa kvittot på 
framgång är när entreprenö-

ren väljer att arbeta med oss igen i fram-
tida satsningar. 

Timing och dialog kritiskt vid exit
Framgångsrikt företagsbyggande är hela poängen med riskkapital. 
När företaget har positionerat sig på marknaden väljer entreprenö-
ren ofta att sälja eller börsnotera. För en lyckad exitprocess krävs 
ingående förståelse för marknaden, bra timing och en nära dialog 
med både entreprenören och köparen.

Exitprocessen

Text Cristina Leifland

Lea Bajc, Investment 
Director på Northzone 
Ventures.

Marta Sjögren, kom-
munikationsansvarig på 
Northzone Ventures.

Ett företag kan 
vara moget, värde-

fullt och innovativt, men 
tidpunkten för försäljning 
måste vara rätt

Vi investerar i Sverige och hjälper företag att utvecklas

www.nordiccapital.com

Exempel på nuvarande och tidigare portföljbolag
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Inför en transaktionsprocess är det 
kritiskt att både säljare och köpare för-
bereder sig väl. Due diligence, eller fö-
retagsbesiktning, ger bägge parter vital 
information om en rad olika områden 
som gäller exempelvis finansiella, legala, 
kommersiella och strategiska aspekter på 
företaget. 

– Det är enormt mycket lättare om 
bägge parter har gjort sin hemläxa inn-
an processen sätter igång. Vårt motto är 
att en due diligence ska vara smal men 
djup och fokusera på några väl valda 
nyckelfrågor. Den ska inte bara göras av 
hygienskäl, utan verkligen snäva in på 
det som är väsentligt inför den aktuella 
transaktionen, säger Johan 
Blomquist.

Spar tid
För säljaren betyder så kall-
lad vendor due diligence att 
man gör en besiktning av det 
egna företaget och får ordning 
på alla siffror och papper. På 
så sätt spar man mycket tid 
och är väl förberedd inför för-
handlingar med köpare. För-
delen med en vendor due diligence är 
också att denna görs i lugn och ro före 
en försäljning och behöver bara göras 
en gång. Köparen, å sin sida, bör inves-
tera gott om tid för att skaffa sig ordent-
lig spetskunskap och förståelse om såväl 
det tilltänkta förvärvet som marknaden. 

Att vara påläst och kunnig kan vara av-
görande för att positionera sig gentemot 
andra intressenter och vinna en försälj-
ningsprocess.

– Den mest intressanta köparen är ofta 
den som tänker utanför ramarna, har vi-
sioner och förstår synergier. Den sortens 
kreativitet får man genom att grundligt 
dra i alla trådar och skaffa sig en egen, 
unik vinkel på hur verksamheten kan be-
drivas och utvecklas. Det är också en för-
del för alla parter då köparen vet vilka 
frågor som ska ställas och vilka tjänster 
de vill ha av sina rådgivare, framhåller 
Johan Blomquist.

Rådgivning viktig
För bara några år sedan var transaktioner 
ofta en ganska snabb process, som följde 
en viss bestämd tidsram. Idag är de van-
ligtvis mycket mer långdragna och köpa-

ren behöver ofta mycket tid på 
sig. Det betyder att rådgivar-
nas roll har ökat i betydelse. 

– Det är ett annat affärskli-
mat idag och transaktionerna 
är inte längre så standardi-
serade. Istället skräddarsys 
varje affär och det kräver ett 
mer kreativt tillvägagångssätt 
med noggranna analyser och 
tät dialog.

Som director på Altor 
Equity Partners arbetar Johan Blomquist 
både med investeringsråd vid försäljning 
och köp av företag. Han framhåller att 
due diligence, från såväl säljarens som 
köparens sida, lägger grunden för arbetet 
med att utveckla verksamheten efter en 
transaktion. Om due diligence-processen 

varit grundlig och välgenomtänkt skapas 
förutsättningar för framgångsrikt framti-
da företagsbyggande och värdeskapande.

– Det är ju meningen att ett företag 
ska fortsätta att växa och utvecklas efter 
en försäljning. Due diligence är basen för 

att skapa en strategi och plan för verk-
samheten. Inte minst kommersiell due 
diligence är till stor nytta i det arbetet. 
En väl genomförd due diligence ger kon-
kreta startpunkter för att stärka och för-
bättra verksamheten långsiktigt.  

M&A · Capital Markets · Corporate/Commercial

Nord & Co. Advokatbyrå KB │ Engelbrektsgatan 3 │ P. O. Box 1435 │ SE-111 84 Stockholm │ Tel: +46 8 407 37 00 │ Fax: +46 8 678 12 20 │ www.nordcompany.se
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Due diligence avgörande för att 
köpa och bygga bättre företag
Förberedelserna är A och O inför företagstransaktioner, för såväl säljare som köpare.
– Due diligence lägger grunden för en framgångsrik transaktion och för det framtida 
arbetet med att utveckla verksamheten efter ett förvärv, säger Johan Blomquist, 
director på Altor Equity Partners.

Transaktionsprocessen

Text Cristina Leifland

Johan Blomquist, director 
på Altor Equity Partners.

Den mest intressanta 
köparen är ofta den som 

tänker utanför ramarna, har 
visioner och förstår synergier
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Eton är ett fokuserat bolag som 
designar, tillverkar och säljer premi-
umskjortor för män till en internatio-
nell kundkrets och det har 
man gjort i stort sett sedan 
företaget startades 1928 av 
makarna Annie och David 
Pettersson. Familjen utgör än 
idag kärnan i Eton och då av-
tal ingicks med riskkapitalbo-
laget Litorina i slutet av maj 
förra året var det med över-
tygelsen om att man skulle 
fortsätta att gå från klarhet 
till klarhet. 

– Vi har en ganska expansiv affärsplan 
och vi bedömde att vi behövde en partner 
som kunde ge oss möjligheter att genom-
föra den. Vi tittade på flera olika alter-
nativ, men i slutänden klaffade det med 
Litorina. De visade stort intresse för både 
produkten och varumärket och vi delade 

samma åsikter kring arbetsmetoder och 
målsättning. Uppköpet tog naturligtvis 
sin tid, men gick väldigt smidigt, berättar 
Hans Davidsson, vd. 

Intressant möjlighet
Planen är att mellan 2011 och 2016 för-
dubbla företagets omsättning. Harold Kai-

ser är partner på Litorina och 
bekräftar att intresset för såväl 
bolag som segment var stort. 

– Vårt mål är att som äga-
re hjälpa svenska, medelsto-
ra företag att växa och bli 
framgångsrikare. Eton var 
ett  givet val – globalt sett är 
premiumskjortor ett intres-
sant och växande område och 
Eton är en stor aktör i detta 

segment, med ett starkt varumärke, en 
ledande marknadsposition och välkända 
och lojala kunder både nationellt och in-
ternationellt. Med andra ord en utmärkt 
position att ta nästa utvecklingssteg ifrån. 

Investerar tid och erfarenhet
Litorina köpte upp 65 procent och blev 

därmed ny huvudägare, samtidigt som 
familjen återinvesterade och nu innehar 
35 procent. Ett första steg var att kom-
plettera Etons verksamhet med en sty-
relse vars medlemmar har 
kompetens kring och erfaren-
het av de möjligheter och ut-
maningar man nu står inför. 
Båda parter är mycket nöjda 
över utvecklingen hittills och 
är överens om att den nya 
tillväxtplanen ligger högst på 
agendan.

– Vi är nu inne i en fas när 
vi investerar mycket i verk-
samheten och aktiviteten är 
hög. Under det senaste året har Eton 
bland annat etablerat egna dotterbolag i 

England och Danmark samt lanserat en 
näthandelsplattform i Sverige som under 
året kommer att rullas ut på Etons samt-
liga marknader. Dessutom har vi öppnat 

flagship stores i London och 
Stockholm. Denna expansi-
on har medfört att man har 
kunnat rekrytera såväl tjäns-
temän och sömmerskor till 
verksamheten i Gånghester 
utanför Borås. Som ägare till-
för vi resurser och kompetens 
som innebär att företag vågar 
ta sig an utmaningar som de 
tidigare har tvekat inför. Det-
ta är ett tydligt exempel på 

vad private equity kan bidra med, avslu-
tar Harold Kaiser.  

Att ta steget med riskkapital
För ett år sedan förvärvades skjortföretaget Eton av Litorina, ett 
riskkapitalbolag. Förvärvet var en naturlig utveckling i Etons över 
åttio år långa historia som under det senaste året utvecklats till en 
riktig framgångssaga. 

Hans Davidsson, vd Eton.

Harold Kaiser, part-
ner på Litorina.

Eton

Text Sandra Ahlqvist

Vi har en 
ganska 

expansiv affärs-
plan och vi 
bedömde att vi 
behövde en 
partner

Helrätt.  
Malmö 040-664 44 00 Helsingborg 042-19 84 60 Lund 046-19 05 20 Stockholm 08-24 93 00 www.gulliksson.se

Advokatbyrån Gulliksson är en av de största advokatbyråerna i Sverige när det 

gäller kvalificerad rådgivning och service inom immaterialrätt. Vi har stor erfarenhet av 

immaterialrättsstrategier, portföljanalys och värdering av immaterialrättsliga tillgångar 

och IPR due diligence vid företagsöverlåtelser. Advokatbyrån Gulliksson har också 

mer än 40 års erfarenhet av teknologiöverföring, licensiering och kommersialisering 

av teknik och immaterialrättigheter. Lägg därtill en lång rad tjänster inom svensk och 

internationell affärsjuridik. Och du har alla möjligheter att göra en bättre affär. 
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Venture capital fyller en viktig funk-
tion som komplement till såddfinansiering 
i tidiga faser. För att öka tillgången på 
venture capital krävs tydliga 
skatteregler för såväl entre-
prenörer som investerare, ett 
ekosystem i världsklass och 
ett fokus på nya företag från 
politiskt håll. Att skapa nya 
framgångsrika svenska bo-
lag borde vara den överläg-
set viktigaste frågan för alla 
svenska politiker. I detta ar-
bete betraktar Staffan Hel-
gesson venture capital som en avgörande 
pusselbit för att bygga de företag som kan 

vitalisera näringslivet och generera såväl 
arbetstillfällen som långsiktig tillväxt.

– Venture capital fyller en viktig funk-
tion i företag med tydligt uttalade till-
växtambitioner. I ett företag som siktar 
på att anställa flera hundra medarbetare 
och har siktet på en snabb internationell 
expansion är den här typen av finansie-

ring ofta nödvändig, säger 
Staffan Helgesson.

Klarna växte med 
venture capital
Ett svenskt företag som 
expanderat tack vare 
riskkapital är betalnings-
tjänstföretaget Klarna, som 
inledde med ett startkapital 
från affärsänglar. Därefter 

investerade Öresund i bolaget. I nästa fi-
nansieringsrunda beviljades bolaget drygt 

100 miljoner kronor i riskkapital. Idag sys-
selsätter Klarna drygt 800 medarbetare.

– Jag ser gärna någon form av riskkapi-
talavdrag som kan öka tillgången på sådd-
kapital. Ytterligare en åtgärd som kan öka 
flödet av venture capital är att matcha ett 
företags första såddkapital med mjuk of-
fentlig finansiering som i första hand ska 
användas till aktiviteter som kommersiali-
serar bolagets produkter och tjänster, inte 
att ansöka om patent som historiskt varit 
i fokus. I Sverige finns generellt en övertro 
på patent och andra immateriella rättighe-
ter, säger Staffan Helgesson.

Startups och storföretag
Han menar att ett närmare samarbete 
mellan etablerade svenska storföretag 

och venture capital-finansierade tillväxt-
företag krävs för att trygga båda par-
ternas överlevnad och bidra till ökad 
tillväxt. De snabbväxande företagen kan 
bidra med nödvändig innovationskraft, 
medan storföretagen kan stötta de ex-
pansiva företagen genom att köpa deras 
produkter och tjänster. 

– Spelindustrin är en av de branscher 
som genererar flest intressanta företag 
för tillfället. Sverige och Finland är le-
dande på spelutveckling till såväl dator 
som mobiltelefon och läsplatta. Ytterli-
gare en bransch med många intressanta 
investeringsmöjligheter är företag som 
utvecklar betalningstjänster där det finns 
en lokal historik, säger Staffan Helges-
son. 

Venture Capital – avgörande 
pusselbit i finansieringskedjan
Merparten av de för tillfället mest attraktiva tillväxtföretagen har 
startats utanför högskolevärlden. Man bör därför inte ha en övertro 
på högskolevärldens förmåga att generera tillväxtbolag. Nya spän-
nande bolag kommer från gamla bolag. Det menar Staffan Helges-
son, partner på Creandum.

Venture Capital

Text Annika Wihlborg

Venture 
capital 

fyller en viktig 
funktion i före-
tag med tydligt 
uttalade tillväx-
tambitioner

Staffan Helgesson, partner på Creandum.

Vem ser ett litet företag 
med en stor idé? 

Investerar i stora företag medan de är små

Välkommen till Industrifonden.

Nyhet! Allt du älskar med 
Daim-tårtan plus en ljuvlig 
mjölkchokladmousse.

Du hittar tårtorna i frysdisken!

Vår klassiskt goda  
Daim-tårta med ny  
snyggare utsida. 

Vår klassiskt goda 
Daim-tårta med ny 
snyggare utsida. 

Nyhet! Allt du älskar med 
Daim-tårtan plus en ljuvlig 
mjölkchokladmousse.

Du hittar tårtorna i frysdisken!E t t  f ö r E ta g  ä gt  av  S E g u l a h
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– Det offentliga riskkapitalets 
viktigaste roll är att agera marknads-
kompletterande och vara 
koncentrerat till skeden och 
situationer där företag har 
svårt att attrahera privat ka-
pital. Det kan exempelvis 
handla om lån eller ägarkapi-
tal. I tidiga skeden där risken 
är som störst har offentligt 
kapital alltid en viktig roll, 
medan finansiering i senare 
skeden bör anpassas till för-
ändringar på marknaden, sä-
ger Göran Lundwall.

Motivet till att använda offentliga 
medel, till investeringar och lån till fö-

retag är naturligtvis att det ligger i sam-
hällets intresse att företag utvecklas och 
växer och därigenom skapar sysselsätt-
ning och välstånd. 

Ökad utlåning
Det offentliga kapitalet bör inriktas till 

tidiga skeden som är särskilt 
riskfyllda. Göran Lundwall 
menar att avkastningen bör 
mätas i båda ekonomiska ter-
mer och i form av det värde 
det skapar för samhället, ex-
empelvis sysselsättning och 
ökade skatteintäkter.

I samband med den akuta 
bristen på likviditet i bank-
systemet under finanskrisen 
2008-2009 fördubblades Al-

mis utlåning till små- och medelstora fö-
retag. Det senaste halvåret ser Göran 
Lundwall återigen en ökande efterfrågan 

på Almis riskvilliga kapital. De följer noga 
utvecklingen på kreditmarknaden, inte 
minst effekterna av bankernas anpassning 
till Basel III. 

Efterlyser ökad konsolidering
I januari 2013 slogs Almi och Innova-
tionsbron ihop, vilket leder till en ökad 
tydlighet, kostnadseffektivitet och till-
gänglighet på marknaden. Göran Lund-
wall efterlyser en ökad konsolidering och 
en tydligare rollfördelning på den offent-
liga riskkapitalmarknaden. När varje ak-
tör har ett tydligt uppdrag blir det lättare 

för entreprenörer att navigera på den of-
fentliga riskkapitalmarknaden. 

– Jag ser ett stort behov av mjuka lån 
i de allra tidigaste faserna. Jag ser också 
att Almi i samverkan med andra tunga 
offentliga aktörer kan samverka för att 
öka tillgången på marknadskomplet-
terande kapital. Bra produkter, rimliga 
villkor och hög tillgänglighet är det vä-
sentliga. Diskussioner pågår med bland 
annat Exportkreditnämnden, Vinnova 
och Tillväxtverket om ett samarbete runt 
exportgarantier för små och medelstora 
företag, säger Göran Lundwall. 

Offentligt riskkapital tar 
större risker i tidiga skeden
Almis vd Göran Lundwall menar att offentligt riskkapital fyller 
sin främsta funktion i de allra tidigaste skedena där risken är som 
störst och tillgången på privat kapital är låg. För företagens bästa 
bör offentligt kapital kombineras med privat kapital på ett så tidigt 
stadium som möjligt.

Offentlig finansiering

Text Annika Wihlborg

Göran Lundwall, 
vd på Almi.

I tidiga 
skeden där 

risken är som störst 
har offentligt kapi-
tal en viktig roll

Runt om i Sverige sjuder det av 
nya, spännande idéer. Men goda idéer är 
en sak, kommersialisering en annan. En 
orsak till att idéföretagen har svårt att nå 
ut på marknaden är enligt Peter Åhlan-

der, vd för West 
Coast Venture, 
bristen på svenskt 
riskkapital.

– Jag ser med 
viss fasa på att 
venture-delen på 
riskkapitalmark-
naden har minskat 
högst väsentligt 
sedan 2008. En ut-

veckling som på 
lång sikt innebär 
att den här typen 
av idéburna före-
tag inte hittar fi-
nansiering under 
utvecklingsfasen, 
och då är risken 
stor för att de 
goda idéerna dör 
sotdöden. Om 
Sverige ska kun-
na få ett nytt SKF eller Ericsson måste vi 
hitta ett sätt att lösa venture capital-till-
förseln i landet.

En viktig del i det arbetet är, enligt 
Åhlander, att marknadens aktörer måste 
lära sig att utvärdera idéer på ett helt an-
nat sätt än de gör idag.

– Min förhoppning är att de imma-
terialrättsliga delarna kommer att väga 

tyngre i investeringsprocessen framöver. 
Det är också ett utmärkt sätt att kvali-
tetssäkra de investeringar som sker.

Göra läxan
Även Peter Friedrichsen 
framhåller vikten av att 
ge de immaterialrätts-
liga delarna den upp-
märksamhet som de 
förtjänar.

– Vi är väldigt 
duktiga på att kom-
municera teknik, 
men teknik allena 
räcker inte i dag. Alla 
resurser och all kunskap 
i ett företag är av värde, 
och det är först när före-
taget självt definierar och 
dokumenterar det som gör 
verksamheten unik som det 
går att kommunicera och vär-
dera hela innehållet. Detta be-
höver inte vara svårt, det är 
bara att vi i Sverige inte har 
den kulturen, till skillnad från 
exempelvis amerikanska bolag.

– I USA har man insett vikten av att 
”leva” sitt varumärke, något som i 
slutänden också genererar en högre vär-
dering av idéburna företag, säger Peter 

Åhlander.
Därför menar Friedrich-
sen och Åhlander att det 

inte bara är investerar-
na, utan även idéföre-
tagen själva, som har 
en läxa att göra.

– De kan kom-
municera teknik, 
men vad är tekni-

kens fördelar, hur 
stor är den tilltänkta 

marknaden och vad är 
affärspotentialen för det-

ta? Om företaget självt vå-
gar sätta ett väl underbyggt 
värde på sin verksamhet, då 
kan man faktiskt kommuni-
cera detta. Idéerna finns, nu 
handlar det om att få idéer 
och kapital att mötas. Först 
då kan idéerna omvandlas 
till framgångsrika innovatio-

ner på en global marknad. 

”Det handlar om att få 
idéer och kapital att mötas”
– Svenska entreprenörer är duktiga på att kommunicera teknik. 
Men idag, när en allt större del av ett företags värde är beroende av 
dess immateriella tillgångar, måste man kunna beskriva i stort sett 
allt som gör en verksamhet unik, säger Peter Friedrichsen, vd för 
Bergenstråhle & Lindvall.

Immateriella tillgångar

Text Anette Bodinger

Peter Friedrichsen, vd för 
Bergenstråhle & Lindvall.

Peter Åhlander, vd för 
West Coast Venture.

Idéerna 
finns, nu 

handlar det om 
att få idéer och 
kapital att mötas
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– I dagsläget är det inte för mycket 
pengar som jagar för få projekt. Snarare 
lite åt andra hållet, säger Claes de Neer-
gaard, vd för Industrifonden. 

Det är svårt att resa nya privata fonder 
om man inte har ankarinvesterare från sitt 
eget hemland, konstaterar de Neergaard. 

– Eftersom antalet privata fonder blivit 
färre har den svenska staten vidtagit ett antal 
åtgärder för att stimulera riskkpaitalinveste-
ringar. Just nu arbetar man med ett förslag 
till riskkapitalavdrag för affärsänglar. 

Staten har också tillfört riskkapital, i 
tillägg till Industrifonden, genom att ska-
pa tre nya aktörer: Almi Invest, Fourier-
transform och Inlandsinnovation.

– Det är ett sätt att stödja riskkapitalför-
sörjningen till många olika typer av bolag. 

En institutionell investerare som enligt 
de Neergaard lyckats med 
sin venture capital-verk-
samhet är Skandia.

– Skandia investerar 
i venture-fonder globalt 
med tonvikt på USA och 
har under senare år haft 
en god värdetillväxt. In-
vesteringar har även gjorts 
i svenska fonder. Skandia 
har alltså varit skicklig i att hitta rätt typ 
av förvaltare. Det kan vara en fingervi-
sare för andra att den här delen av till-
gångsslaget alternativa investeringar kan 
vara mycket intressant.

Viktig finansiering
Han påpekar att svensk och nordisk 
ekonomi är beroende av att olika typer 

av tillväxtföretag kan få en bra finansie-
ring. 

– Mycket kapital flockas i dag kring it, 
internet, media och mjukvara. Men kom 
med ett läkemedelsutvecklingsprojekt, en 
medicinteknisk innovation eller någon 
ny teknik på energiområdet, då är det ge-
nast svårare att hitta investerare; särskilt 
sådana som har finansiella muskler att 

tackla en lång och kapital-
intensiv tillväxtresa. 

Sjätte AP-fonden har un-
der många år investerat i 
tillväxtbolag, dels genom 
direktinvesteringar, dels ge-
nom fonder, och varit en 
slags nationell fond-i-fond 
inom venture capital. 

– Jag är allvarligt oroad 
över vad som ska hända när politikerna 
ser över buffertfonderna i pensionssyste-
met. I utredningen framhålls att det inte 
ska finnas någon näringspolitik i pensions-
systemet. Att det skall finnas en sådan 
”rågång” kan jag hålla med om. Men en 
duktig förvaltare kan faktiskt jobba med 
olika mandat, dvs. pooler av pengar med 
olika villkor. Därför borde AP6 också kun-

na få ett förvaltningsuppdrag för en fond-
i-fond inriktad på venture capital i Norden 
och som baseras på pengar från Europe-
iska investeringsfonden i Luxemburg.  

”Svensk ekonomi är beroende av att 
tillväxtföretag kan få en bra finansiering”
I slutet av 1990-talet var institutionella investerare flitiga placerare 
i nordiskt och svenskt riskkapital. Men it-kraschen har etsat sig fast 
i minnet och i dag är det brist på riskvilligt kapital i Sverige. Det 
finns dock tecken som tyder på att pendeln nu svänger tillbaka.

Kapitalförsörjning 
venture capital

Text Anette Bodinger Den här 
delen av 

tillgångsslaget 
alternativa inves-
teringar kan vara 
mycket intressant

Claes de Neergaard, vd för Industrifonden.

Foto: Ind
ustrifond
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Nära hälften av deltagarna på 

Styrelse kraft har valt StyrelseAkade-

mien som sin utbildningsleverantör. 

Det som attraherar är ett landsom-

fattande och enhetligt utbildnings-

program med ackrediterade lärare. 

Fortsätter den nuvarande öknings-

takten har vi om tio år fyllt ett Glo-

ben med kunniga ägare, styrelse-

folk och certifierade ledamöter som 

har tagit del av vårt stora utbud av  

utbildningar, seminarier och kurser.  

Det är ett väsentligt bidrag i profes-

sionaliseringen av ägar- och styrelse-

området.

Över 3 500 personer har sedan 
2009 gått StyrelseAkademiens 
populära certifieringsutbildning 
”Rätt fokus i styrelsearbetet”.

StyrelseAkademiens främsta 
uppgift är att på ett tydligt sätt 
sprida kunskap om värdet av ett 
professionellt styrelsearbete. 

StyrelseAkademien har lyft frågan 
om valberedningens arbete och 
uppdrag, rekryteringsprocesserna 
och hur man finner bra ledamöter. 

Som kunskapsförmedlare tvekar  

vi inte att ta breda grepp. Hjärnan 

kan stimuleras på många olika 

sätt – genom god litteratur, aktu-

ella tidningsartiklar, utbildningar, 

erfarenhetsutbyten, seminarier och 

träffar som inspirerar, engagerar 

och håller dig uppdaterad.

Som medlem i StyrelseAkade-

mien får du också tillgång till vår 

medlemswebb och den därtill  

hörande Kunskapsbanken. Den 

finns för att du ska ha tillgång till 

StyrelseAkademiens samlade  

kunskap när du bäst behöver den, 

vid en tidpunkt som passar dig.

Vi utbildar styrelsesverige och i 

kombination med vår rikstäckande 

Kandidatbank, där över 1 500 av 

våra medlemmar finns registre-

rade, kan vi bidra till att företag och 

organisationer kan få professionell 

kompetens i sina styrelser och hjälp 

med sin ägarstyrning. 

Vi är inte en rekryterare eller ett  

headhuntingföretag. Vi är en kun-

skaps- och mötesplats för ägare, 

styrelseleda möter och andra som 

på olika sätt kommer i kontakt med 

styrelsearbetet. Däremot hjälper vi 

gärna till att förmedla styrelseleda-

möter, företagarmentorer och trai-

nees till företag som behöver extern 

kompetens. Tveka inte att kontakta 

oss om du vill veta mer. 

StyrelseAkademien är en  
oberoende ideell förening 
som grundades 1991. De 
lokala föreningarna bildar 
ett rikstäckande nätverk som 
hålls samman i den natio-
nella föreningen Styrelse-
Akademien Sverige. Bland 
våra runt 5 000 medlemmar 
finner du styrelseledamöter, 
företagsledare, ägare, entre-
prenörer och andra personer 
med intresse för ägarstyrning 
och styrelsearbete i svenska 
företag och organisationer. 

StyrelseAkademien vägleder
företag till god styrelsesed

styrelseakademien.se

 Styrelseutbildning  Kunskapsbanken  Kandidatbanken
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Priveq firar i år 30 år och har under 
den tiden startat fyra fonder. Den senaste 
stängde i april 2011. 

– Vi placerar främst i medelstora bo-
lag som har behov av expansionska-
pital eller en partner för 
fortsatt tillväxt, alltså ka-
pital och kompetens som 
företagen behöver för att 
kunna ta nästa steg i sin 
utveckling. Det kan handla 
om att till exempel ta fram 
en ny produkt eller ta sig 
in på en ny marknad, säger 
Louise Nilsson, partner på 
Priveq. 

När ett riskkapital ska 
samla in kapital till sina fonder, vilket 
brukar kallas att de reser kapital, vänder 
de sig till olika investerare. I de tre för-
sta fonderna stod svenska investerare för 
nästan allt kapital. 

– Svenskt pensionskapital från till ex-
empel Skandia, AP-fonderna, Handels-
banken Livförsäkringsbolag samt Telias 
Pensionsstiftelse är exempel på stora in-
vesterare i våra fonder. Därmed har van-
liga svenska pensionssparare fått ta del 

www.bergenstrahle.se

Alla lönsamma innovationer börjar med en idé,
men alla idéer blir inte lönsamma innovationer.

Return On Investment
R O I

return on innovation®

Bergenstrale ROI Kvartsidasida 260x123.indd   1 2013-06-18   19:26

av den avkastning som våra fonder har 
genererat, säger hon. 

Fler investerare
När Priveq skulle resa kapital till sin 
fjärde fond vände sig bolaget även till 
utländska investerare. Anledningen var 
att Priveq ville nå en bredare investerar-
bas och att det fanns risk för att det inte 
fanns tillräckligt med svenskt kapital. 

– Det hänger samman 
med att många svenska 
pensionsfonder har satt en 
gräns som säger att maxi-
malt 5 procent av det ka-
pital som de placerar får 
investeras i fonder hos risk-
kapitalbolag, säger Louise 
Nilsson och fortsätter: 

– I och med att börsen 
föll i värde så ökade den 
procentuella andelen som 

de hade placerat hos riskkapitalbolag. 
Därmed nådde vissa investerare taket på 
fem procent. Bland annat därför var vi 
tvungna att titta utanför Sveriges gränser 
efter investerare. 

För att investera i fonder kräver ofta 
utländska investerare att den fond de ska 
placera i registreras utomlands. Anled-
ningen är att de är rädda för att dubbel-
beskattas. 

– Trots att vi visade att det inte före-

låg risk för dubbelbeskattning så höll in-
vesterare fast vid det kravet. Om vi över 
huvud taget skulle ha möjlighet att få in 
kapital var vi tvungna att registrera vår 
fjärde fond utomlands, vilket vi gjorde, 
säger hon. 

Utvecklar bolagen
Ibland tecknas bilden av giriga riskkapi-
talbolag som köper upp bolag för att se-
dan tömma dem på pengar. Den bilden 
värjer sig Louise Nilsson mot. 

– Det skulle vara omöjligt för oss att 
agera så. Vi är med och utvecklar och 
bygger bolag. Om vi till exempel mjöl-
kade utdelningar skulle det vara omöjligt 
att utveckla bolagen på ett hållbart sätt 
och sedan få till en värdeökning på bola-
get, säger hon.

Priveqs fonder löper ofta på tio år. I 
genomsnitt behåller fonden ett bolag i 
drygt fem år. Och under den tiden gäller 
det att utveckla bolaget, allt för att öka 
värdet på tillgången till den dag bolaget 
ska säljas, enligt Louise Nilsson. 

– Man kan jämföra vår investeringsfi-
losofi med att sköta om ett hus. Den som 
vårdar huset, utvecklar och underhåller 
det kommer troligen att få ett bättre pris 
för huset den dag det ska säljas, än den 
som låter huset förfalla. 

Dessutom finns det ytterligare minst 
en annan god anledning till att utveck-

la bolagen. Priveq, liksom många andra 
riskkapitalbolag, investerar ofta i entre-
prenörsföretag. 

– Entreprenörer är mycket noggranna 
med vem de säljer till. De ringer till var-
andra och frågar om hur det är att jobba 
med oss och andra riskkapitalbolag. Om 
vi gör ett dåligt jobb kommer ingen att 
vara villig att sälja sitt livsverk till oss, 
säger Louise Nilsson.  

Svenska pensionssparare placerar 
i riskkapitalbolags fonder
Riskkapitalbolaget Priveq vänder sig till såväl svenska som internationella investerare. Även 
svenska pensionssparare har fått ta del av den avkastning som bolagets fonder har skapat. 
Anledningen är att pensionsförvaltare som AP-fonder och livbolag placerar i bolagets fonder. 

Kapitalförsörjning

Text Henrik Norberg

Om vi 
gör ett 

dåligt jobb 
kommer ingen 
att vara villig att 
sälja sitt livsverk 
till oss

Louise Nilsson, partner på Priveq.

17_Rkap_SE_kaptial_A_bergenstrahle.indd   17 2013-06-24   17.52



Riskkapital    www.riskkapitaltidningen.se    Juni 201318

A n n o n s  A n n o n sD e n n A  t e m At i D n i n g  ä R  e n  A n n o n s  f R å n  n e x t m e D i A A n n o n s  A n n o n s

För att bli ett framgångsrikt tillväxtbo-
lag är ett aktivt och medvetet arbete med 
de immaterialrättsliga tillgångarna av 

stor vikt. Då ökar möjligheten att nå af-
färsstrategiska målsättningar och intres-
set från investerare blir större. 

– Att investera i de immaterialrättsliga 
tillgångarna bör vara lika naturligt som 
att investera i nödvändig tillverkningsut-
rustning. Det kan handla om att skydda 
teknik mot kopiering, hin-
dra andra från att göra in-
trång på varumärken och 
att värna om bolagets af-
färshemligheter. Vi kan se 
att bolag med en genom-
tänkt affärsstrategi som 
inkluderar immaterialrätt 
lyckas bättre och har lättare 
att locka investerare, säger 
Susanne Ås Sivborg.

Immaterialrättslig strategi
Större bolag är mer aktiva när det gäller 
immateriella strategier, medan de min-

dre ofta har en begränsad kunskap om 
immaterialrättens möjligheter som af-
färsverktyg. En genomtänkt immateri-
alrättslig strategi är en avgörande merit 

för tillväxtbolag som söker 
riskkapital. Strategin är en 
tydlig indikator på att bo-
laget har kompetens och 
medvetenhet om dess im-
materialrättsliga värden. 

– Riskkapitalister har 
mycket att vinna på att 
granska den immaterial-
rättsliga strategin. Patent, 
varumärke och andra kun-
skapstillgångar bidrar till 

företagets attraktivitet och ökar trygghe-
ten för såväl företag som investerare, av-
slutar Susanne Ås Sivborg. 

Investera rätt genom att 
värdesätta kunskapstillgångar

Såddkapital & 

expanSionSkapital

www.almiinvest.se

Tillväxtbolag som använder sina 
kunskapstillgångar – immate-
rialrätter – når affärsstrategiska 
framgångar i större utsträckning. 
Dessa tillgångar fungerar som 
en kvalitetsmarkering när det 
är dags att söka investerare. Det 
menar PRV:s generaldirektör Su-
sanne Ås Sivborg.

Immaterialrätt

Text Annika Wihlborg

Riskkapi-
talister 

har mycket att 
vinna på att 
granska den 
immaterialrätts-
liga strategin

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör PRV.

– En studie av Fortune 500-bolag 
visar att deras värden till 
80 procent utgjordes av IP. 
En liknande jämförelse för 
svenska bolag visade att 
värdet till cirka 20 procent 
kunde knytas till IP. Det är 
hög tid att även svenska bo-
lag och investerare värde-
rar alla aspekter av IP, säger 
Anders Arvidsson, Director 
Value Extraction Services 
vid Zacco.

Att värdera IP vid företagsköp är inte 

nytt. Men Arvidsson menar att problem-
ställningarna och analyserna inom IP går 
enligt gamla rutiner. I värsta fall används 
en enkel kostnadsvärdering som enbart 
visar den nedlagda kostnaden för IP. I 
bästa fall används en kassaflödesmodell 

som baseras på finansiella 
data, men utan att ta hän-
syn till de faktorer som gör 
IP kommersialiserbara.

– Den tiden är förbi då 
ett bolag kunde värderas 
enbart utifrån tillgångarna 
och storleken på orderbo-
ken. Den som gör en inves-
tering bör kräva noggranna 
analyser om risken för in-

trång i IP, dess relevans och giltighet för 
dessa aspekter, menar Arvidsson.

För att analysera alla komplexa vari-
abler och göra dem användbara för kö-
pare och säljare har företag som Zacco 
utvecklat egna analysverktyg. Verktyg 
som kan appliceras på traditionella vär-
deringsmodeller där IP-frågor inte upp-
märksammats.

– I ett färskt exempel hade ett bolag en 
kostnadsvärdering på 0,9 miljoner USD 
som användes inför en nyemission. Efter en 
IP-analys låg värdet på 5 miljoner USD, med 
hårda data som grund. Med rätt verktyg 
finns mycket kunskap, och därmed pengar, 
att tjäna, säger Anders Arvidsson. 

Så tjänar du på IP
Hur säker är du på att de immateriella rättigheterna (IP) är rätt 
värderade vid en investering? 

– IP representerar stora värden. Intresset för att analysera och säkra dem ökar mycket starkt, säger 
Anders Arvidsson som specialiserat sig på värdering av IP vid Zacco.

IP-värdering

Text Håkan Edvardsson

Den som 
gör en 

investering bör 
kräva noggranna 
analyser om 
risken för in-
trång i IP
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Under 2012 finansierade Almi Fö-
retagspartner inkubatorer runt om i lan-
det med 69 miljoner kronor. Syftet var 
att med hjälp av offentliga 
medel överbrygga och byg-
ga bort risk i olika tillväxt-
projekt och förse goda idéer 
med en processorienterad af-
färsutvecklingsplan. Anders 
Nilsson är ansvarig för inku-
bationsutvecklingen på Almi.

– Många av de mest bril-
janta idéerna kommer inte 
från våra affärsmän, utan 
från duktiga forskare som of-
tast inte har någon affärserfarenhet. I de 
fallen är inkubatorerna en värdefull till-

gång för att koppla ihop forskningsidéer 
och marknad genom att tillföra kompe-
tens, nätverk, affärsmässighet och inte 
minst kapital i olika former.

Mer privat kapital
I Sverige är ledtider på både privat och 
offentligt svenskt kapital långa. 

– En investering som kan ta 
sex månader i Sverige, kan ta 
sex veckor i Silicon Valley el-
ler Boston. Härtill kan inves-
teringssumman multipliceras 
med en dollarfaktor. Detta ger 
de amerikanska bolagen ett re-
jält försprång. Om Sverige på 
allvar vill få fram fler vassa bo-
lag måste bolagens möjlighet 
till tidig och snabb kapitaltill-
försel förbättras.

Nilsson hoppas på det privata kapita-
let:

– När ett riskkapital-
bolag gör en tidig inves-
tering i ett tillväxtbolag 
skaffar man sig en bra 
position för att i tidig 
fas upptäcka ett bolags 
potential. Att tillsam-
mans med en offentlig 
aktör investera i bola-
get innebär dessutom 
en tydlig riskreducering. 
Ett tidigt engagemang er-
bjuder också möjligheter att styra tillväxt-
bolaget mot en riktigt intressant exit.

Själva inkubatorn skulle också må 
gott av en högre andel privat kapital.

– Ett större inslag av kapital- eller äng-
elbolag i inkubatorerna skulle sannolikt 
bidra till ett starkare element av riskvär-
dering med vassare inkubatorportföljer 
som följd. 

Framgångsbolag
Ett bra exempel på ett framgångsrikt bo-
lag som växt inom Almis mest nordliga 
inkubator i Luleå, Arctic Business In-
cubator, och som fått såddinvesteringar 
från både offentligt och privat kapital, är 
BehavioSec.

– Bolaget arbetar med biometrisk 
igenkänning och utveckling av mjukvara 
som kan registrera användarens rörelse-
mönster när personen interagerar med 
sin mobil, pekplatta eller dator. Avviker 
mönstret låser sig enheten.

Hittills har produkten rönt stort in-
tresse i bankvärlden och ett samarbete 
med Defense Advanced Research Pro-
jects Agency (DARPA), har inletts för att 
utveckla en ny generation av it-säkerhet 
baserad på biometrik.

– Sverige har möjligheten att producera 
fler intressanta bolag, men det gäller att 
det privata kapitalet hittar dit där det gör 
bäst nytta, fastslår Anders Nilsson. 

Efterlyser mer privat 
kapital till inkubatorer
Bolag i Silicon Valley är inte bättre än svenska tillväxtbolag – men 
de har betydligt lättare att hitta privat riskkapital. Det gör skillnad 
i tillväxt. I svenska inkubatorer finns många intressanta bolag som 
skulle må bra av en tryggare kapitalförsörjning, men inte minst af-
färsänglarnas näsa för just affärer.

Inkubatorer

Text Christina B. Winroth

Anders Nilsson, ansvarig 
för inkubationsutveck-
lingen på Almi.

Bolagens 
möjlighet 

till tidig och snabb 
kapitaltillförsel 
måste förbättras

Investera i framtidens tillväxtföretag!

GU Holding bygger innovativa forskningsbaserade tillväxt-
företag med anknytning till Göteborgs universitet. Vi har 
gjort flera exits genom åren med god avkastning. Nu står 
nästa generation blivande tillväxtföretag i startgroparna. 
Saminvestera med oss och var med på en resa tillsammans 
med de idégivare som grundat framtidens tillväxtföretag! 
Läs mer om företagen på: www.guholding.se
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Robert Tranquilli, partner på Svalner 
och ansvarig för private equity kom till 
företaget för drygt ett år sedan efter att 

ha verkat i sex år som skattechef på In-
vestor där stor fokus legat på transaktio-
ner, ägarfrågor och private equity. 

– Vi kan private equity och vi kan 
transaktionsjuridiken. Vi har dessutom 
en stor fördel gentemot många andra 
rådgivningsbyråer eftersom vi har medar-
betare som jag själv med erfarenhet från 
insidan av ett företag, dvs. med förstå-
else och insikt i såväl de företagsinterna 
övervägandena som de företagsexterna 
aspekterna av en transaktion. Kalla det 
uppdragsgivarperspektivet och rådgivar-
perspektivet. I vår rådgivning försöker vi 
beakta detta. 

Solitt stöd i ostadig situation
Även Harald Steinbrecher, director på 
Svalner, har gedigen kunskap om områ-
det baserat på många års erfarenhet av 
företagsförvärv och struktureringar samt 
som rådgivare åt flera riskkapitalfonder.

– Vi erbjuder kunderna en komplett 
lösning, vilket i nuläget är särskilt an-
geläget. Skattelagstiftningen förändras 
raskt och partners och delägare inom pri-
vate equity står inför en ganska obestän-

dig situation. Vi märker även en trend 
mot större transparens och en ökad vilja 
att etablera sig onshore. I ett sådant kli-
mat är riskkapitalbolagen i stort behov 
av att bolla strategiska frågor och min 
och byråns erfarenhet kommer då väl till 
pass. 

Tranquilli nickar medhåll: 
– Svalners medarbetare vill kunna 

bygga personliga relationer med sina kli-
enter. Följsamhet med klient och bransch 
kombinerat med integritet är avgörande 
– en närmare relation innebär att man 
utvecklar förståelse för klientens behov 
och kan leverera en bättre tjänst. Genom 
denna filosofi har vi etablerat oss som 
ett erkänt namn och ett självklart val i 
marknaden, något vi även märker på in-
flödet av nya uppdrag och klienter från 
riskkapitalsektorn.

Arbetar tvärdisciplinärt
De anställda hos Svalner kommer från 
många olika bakgrunder och insikten 
i närliggande discipliner är stor. Ha-
rald Steinbrecher poängterar att det inte 
handlar om att vara expert på allting, 
utan om att ha en förståelse för bestånds-
delar som kan påverka och därigenom 
välja den bäst lämpade lösningen för kli-
enten. 

– Vi tror på att samarbeta prestige-
löst och tvärdisciplinärt, vilket är ganska 

ovanligt inom juridik och finans. Vi har 
inte hela facit, men om man närmar sig 
en utmaning med öppet sinne kommer 
man långt, avslutar han.

Svalner fokuserar på private equity
Svalner är en renodlad skatterådgivningsbyrå med specialistkompetens 
inom M&A, private equity och transaktionsrelaterad skatterådgivning. 
Företaget erbjuder en helhetslösning men är ändå specialiserat nog att 
våga kalla sig en boutiquebyrå.

Svalner är en oberoende skatteråd-
givningsbyrå med ett integrerat och 
heltäckande erbjudande som ger skat-
terådgivning framförallt åt medelstora 
och stora företag. Företagets drygt 30 
medarbetare identifierar varje dag ris-
ker och möjligheter inom skatteområdet 
för sina klienter. Svalners oberoende 
ställning och medarbetarnas höga kom-
petens kombinerat med engagemang, 
tillgänglighet och integritet är grunden i 
rådgivningen. 

Svalner Skatt & Transaktion
Smålandsgatan 16
111 46 Stockholm
Tel: 08-528 01 250
stockholm@svalner.se
www.svalner.se
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Harald Steinbre-
cher, director och 
Robert Tranquilli, 
partner och an-
svarig för private 
equity på Svalner.

Foto: Bea Tigerhielm

– Hittills har vi varit involverade i upp-
starten av över 100 bolag och den abso-
luta majoriteten av dessa lever kvar. Med 
den erfarenhet vi har skaffat oss så är vi 
redo att lägga i en ny växel, berättar Andr-
zej Brud, vd för Chalmers Innovation.

Ny fondsatsning
Sedan starten 1999 har Chalmers Inno-
vation utvecklats till Sveriges ledande 
idéinvesterare och företagsinkubator.

– Flera av de bolag som haft sin början i 

inkubatorn har blivit mycket framgångsri-
ka med kraftig tillväxt, säger Andrzej Brud.

Kopplad till företagsinkubatorn är 
Sveriges största inkubatorfond: Chal-
mers Innovation Seed Fund (CISF). På 
grund av den gynnsamma utvecklingen 
håller Chalmers Innovation på att för-
bereda för ännu en fond. Håkan Krook, 
Fund Manager för CISF, förklarar:

– Det goda resultatet och våra erfa-
renheter, kombinerat med den brist på 
kapital som finns, skapar gynnsamma 

förutsättningar för hög avkastning. Näs-
ta fond planeras bli dubbelt så stor som 
nuvarande, säger han.

Innovationshub
Genom åren har Chalmers Innovation 
kunnat utveckla och förfina sin process. 
Metoden kallas ”Lean Startup” och be-
står av två faser. I den första arbetar man 
i cykler där målet är att hitta en specifik 
lösning för ett problem i ett specifikt seg-
ment. När detta är klart går bolaget in i 
nästa skede för att hitta och verifiera en 
skalbar affärsmodell.

Nu planeras att öka antalet projekt:
– Vi har lärt oss väldigt mycket och 

kan utnyttja våra erfarenheter. Vi siktar 
på att arbeta med runt 40 nya idéer per 
år. Tidigare har det varit ett tiotal, säger 
Andrzej Brud.

Närheten till Chalmers Tekniska Hög-
skola skapar unika förutsättningar. Ett 

tydligt exempel är det internationella 
Grafenprojektet som kommer att skapa 
många nya möjligheter. Projektet, som 
ibland benämns som EU:s flaggskepp 
inom forskning, leds från Chalmers.

– Det kommer att skapa många nya 
idéer och patent. Vi kan fånga och vida-
reutveckla de idéer som har potential, sä-
ger Andrzej Brud.

Håkan Krook ser att förutsättningar 
nu finns för att skapa hög avkastning på 
investeringar i tidiga faser:

– Vi kommer att bli en slagkraftig 
innovationshub i Västsverige. Vi har nu 
en kritisk massa för att kunna utveckla 
ett stort antal företag med en nästan in-
dustriell process. Vidare är klimatet för 
investeringar i tidiga faser mycket gynn-
samt idag. Det är få aktörer som konkur-
rerar om bolagen samtidigt som bolagen 
ofta har kommit längre i sin utveckling 
innan större satsningar sker, säger han.

Chalmers Innovation satsar stort:

”Nu lägger vi i en ny växel”
Chalmers Innovation är Sveriges ledande företagsinkubator, uppbackad 
av landets största inkubatorfond. Nu satsar man stort: antalet projekt 
flerdubblas och en ännu större fond planeras.

Chalmers Innovation startades 1999 och 
har sedan dess varit med och startat över 
100 bolag. Ett antal av företagen har 
sålts eller vuxit till betydande tillväxtfö-
retag som till exempel Vehco, Avinode, 
Micvac och Oxeon. Sedan 2008 har 
Chalmers Innovation också en riskkapi-
talfond med ett kapital på 170 MSEK. 
Chalmers Innovation riktar sig både mot 
entreprenörer från forskningsvärlden samt 
mot andra teknikbaserade startups.

i

Chalmers Innovation
Stena Center 1D
412 92 Göteborg 
Tel: 031-772 81 00 
twitter.com/ChalmersInnov 
www.chalmersinnovation.com

Foto: Joachim
 Brink

Andrzej Brud, vd för Chalmers Innova-
tion och Håkan Krook, Fund Manager 
Chalmers Innovation Seed Fund.
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Private Equity utgör en viktig del av 
svensk ekonomi och näringsliv. Samti-
digt bidrar en osäker omvärldsutveck-
ling, nyckfulla marknader för exits och 
ökad konkurrens om investerarmedel till 
att det ställs högre krav på de investe-
ringsansvariga för att nå värdeskapande.

– Vi ser att välskötta företag uppnår 
samma värderingar som tidigare. Men 
för bolag som är mindre välskötta, eller 
är dåligt förberedda för försäljning, kan 
det sluta med att de inte bli sålda alls. När 
fler och fler styrelser och ledningsgrupper 
mognar i rollen som förvärvare, ställer de 
större krav på information och förberedel-
ser redan tidigt i säljprocessen. Samtidigt 
måste förberedelserna inom varje disciplin 
hållas ihop av en helhetlig styrning av pro-
cessen – inte minst för att undvika att po-
tentiella köpare inte ser skogen för bara 
träd, säger Thomas Fossum. Vi ser en klar 
trend att detaljplaneringen inför en exit 
dras igång tidigare än någonsin.

Hållbarhet
Hållbarhet är ett område som ökat i be-
tydelse och fått stort genomslag även 
inom Private Equity.

– För några år sedan var den här frå-
gan inte med på kartan överhuvudtaget. 
Utvecklingen har gått fort, idag vill alla 
visa att man arbetar aktivt med hållbar-
het i sina portföljbolag, säger Fredrik 
Franke, ansvarig för hållbarhetsrådgiv-
ningen inom PwC.

Att frågan kommit upp på agen-
dan har flera orsaker. En drivkraft är 
att många investerare skrivit under PRI 
(Principles for Responsible Investment) 
som är FN:s initiativ för ansvarsfulla in-
vesteringar. 

– PRI kan närmast ses som en avsikts-
förklaring. Men det ger en tydlig signal 
och sätter fokus på att hållbarhet är en 
fråga av många som måste hanteras om 
man ska kunna sköta ett bolag långsik-
tigt och sunt.

Vitt begrepp
Fredrik Franke har lång erfarenhet av att 
arbeta med hållbarhetsfrågor och menar 
att Private Equity är en intressant ägan-
deform för hållbara affärer. 

– Långsiktigheten, det aktiva ägandet 
och att man är väldigt värdefokuserad i 
sitt arbete generellt, spiller över även på 

hållbarhetsarbetet. Långsiktighet kanske 
låter lite märkligt i samband med Pri-
vate Equity men eftersom PE-bolag inte 
kvartalsrapporterar kan de i vissa fall ha 
längre horisont för förändringar än stör-
re bolag.

Viktigt när det gäller hållbarhetsarbe-
te i Private Equity-bolag är att fokusera 
på det som är affärsdrivande i den aktu-
ella verksamheten. 

– Hållbarhet är ett begrepp som bli-
vit allt bredare, nu ska alla vara bra på 
allting. Det blir övermäktigt, man kan 
inte vara bra på allt. Hållbarhetsarbe-
te kan se olika ut i olika verksamheter, 
helt beroende på bransch och inrikt-
ning.

Förutom rena miljövinster och att ha 
dokumentation på plats inför en exit 
kan hållbarhet i förlängningen, enligt 
Franke, skapa helt nya värden i ett bo-
lag. 

– Den som börjar arbeta med hållbar-
hetsfrågor kan mycket väl hitta spännan-
de spin-off-effekter i det som från början 
ansågs som en jobbig compliance-fråga. 
Om ett par år tror jag att vi kommer att 
kunna se mätbara effekter av det värde-

”Framgångsrik Private Equity kräver 
en helhetssyn på värdeskapande”
Framgångsrika aktörer inom Private Equity har en helhetssyn på värdeskapande. Deras att-göra-
lista inför en exit omfattar de vanliga legala, finansiella och skattemässiga frågeställningarna, 
men berör även tillförlitliga operationella processer, hållbarhetsfrågor och andra makrofrågor.
– Vid en förberedelse för exit ligger utmaningen i att prioritera rätt bland hela denna flora av 
frågor, för att på så vis säkra och skapa värde i bolaget, säger Thomas Fossum, ansvarig 
Partner för M&A Integrations/Separations på PwC.

PwC ska utveckla, sälja och genomföra 
revision, redovisning och kvalificerad 
rådgivning inom finansiella och angräns-
ande områden så att internationella och 
svenska företag, samt dess ägare, orga-
nisationer och offentlig sektor kan uppnå 
värdetillväxt och trygghet. Vi är ledande 
i Sverige, har 3 800 medarbetare och 
130 kontor.

Framgångsfaktorer:
 Närhet till bred kompetens
 Förståelse för kundens kultur och affä-
rer

 Proaktivt och affärsmässigt agerande
 Personligt engagemang och förtroende
 Fokus på kvalitet och professionalism

PwC Sverige
Torsgatan 21
113 97 Stockholm
Tel: 08-555 330 00
www.pwc.se

skapande som ett aktivt hållbarhetsarbe-
te kan resultera i.

Kompetensmix
Hållbarhet är bara en punkt på den långa 
lista som bör bockas av inför en exit. En 
av de viktigaste punkterna är att börja 
i tid.

– Ju tidigare man kommer in i det re-
sonemanget, desto bättre. Det tar ju ett 
tag att förbereda ett bolag för försälj-
ning. Att börja för sent kan resultera i att 
man inte kan realisera förväntat värde el-
ler i värsta fall tillbakadragna processer 
vilket är mycket kostsamt både avseende 
pengar och förlorad tid för samtliga in-
volverade parter, säger Viktor Håkans-
son, ansvarig för Private Equity, PwC 
Advisory Sverige.

För att kunna leva upp till alla krav 
som ställs för att kunna skapa och säkra 
värden i ett bolag inför en exit krävs ett 
brett spektrum av kompetenser.

– PwC:s fördel är att vi kan jobba 
väldigt integrerat med dessa frågor. Vi 
har en intressant kunskapsmix samti-
digt som vår storlek ger både bredd och 
djup. 

PwC ska utveckla, sälja och genomföra 
revision, redovisning och kvalificerad råd-
givning inom finansiella och angränsande 
områden så att internationella och svenska 
företag, samt deras ägare, organisationer 
och offentlig sektor kan uppnå värdetill-
växt och trygghet. Vi är ledande i Sverige, 
har 3 800 medarbetare och 130 kontor.

Framgångsfaktorer:
 Tillgång till bred specialist- och bransch-
kompetens, nationellt och globalt

 Förståelse för kundens kultur och 
affärer

 Proaktivt och affärsmässigt agerande
 Personligt engagemang och 
förtroende

 Fokus på kvalitet och professionalism

PwC Sverige
Torsgatan 21
113 97 Stockholm
Tel: 010-212 50 00
www.pwc.se
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Fredrik Franke, ansvarig för 
hållbarhetsrådgivningen, Viktor 
Håkansson, ansvarig för Private 
Equity och Thomas Fossum, ansva-
rig Partner för M&A Integrations/
Separations på PwC.
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Inlandsinnovation är ett statligt ägt risk
kapitalbolag som har till uppgift att, 
tillsammans med privata investerare, in
vestera i små och medelstora företag i 
norra Sverige. Målet är att skapa fler och 
mer innovativa företag i området. 

– Vi arbetar både med nya företag 
och med att utveckla och expandera be
fintliga. Den gemensamma nämnaren är 
att det ska vara företag i tillväxt, säger 
Martin Olauzon, analyschef. 

Verksamheten startade i november 
2011. En initial utmaning, som delvis 
finns kvar, har varit att nå ut med att 
Inlandsinnovation inte är en bidrags
givande myndighet, utan ett bolag som 
gör marknadsmässiga investeringar. 

– För oss är målet att skapa tillväxt 
och ökad export från företag i norra 
Sverige där det finns många duktiga fö

retag med utvecklingsplaner. Vi förfogar 
över två miljarder, uppgiften är att se till 
att det kapitalet vidmakthålls och ökar 
över tid, säger vd Gunnar Olofsson.

Sedan starten har Inlandsinnovation 
genomfört 20 investeringar i portföljbo
lag. Bolagen har en stor spridning, både 
vad gäller branschtillhörighet och om
sättning.

– Vår investeringsportfölj har en ut
präglad profil av små och medelstora fö
retag i tillväxt, i ett brett spann av nya 
och mogna företag. De minsta portfölj
bolagen omsätter cirka tre miljoner idag 
och det största omsätter drygt 300 mil
joner. 

Stor potential
Nyligen utökades bolagets marknadsom
råde till att även omfatta kustområdena 

i norra Sverige. Till ytan sett är det en 
mindre förändring. Men befolknings
mässigt innebär det en fyrdubbling av 
invånarantalet och sannolikt även en fyr
dubbling av antalet företag. 

– Den riktigt stora potentialen ligger i 
att vi får en bättre koppling till innova
tionsmiljöerna i området. Vår ambition 
är att kombinera innovationskraft från 
universitet och högskolor med traditio
nell produktion, säger Martin Olauzon.

Inlandsinnovation skiljer sig från 
många andra riskkapitalbolag genom att 
man arbetar både med direkta och indi
rekta investeringar.

– Vi gör indirekta investeringar i lo
kala tillväxtkassor tillsammans med pri
vata investerare. Syftet är detsamma, att 
få våra pengar att komma ut och arbeta.

Inlandsinnovation går nu in i nästa fas 

som innebär utveckling av portföljbola
gen. 

– Inom fem år räknar vi med att ha 
gjort vår första exit och fördubblat vårt 
investerade kapital. Vi vill göra skillnad i 
de företag vi går in i. Och det kommer vi 
att göra, fastslår Gunnar Olofsson.

”Vi vill göra skillnad i 
de företag vi går in i”

– Det har saknats en tung resurs i norra Sverige som arbetar med ägarkapital och 
är inriktad på expansion i företagen. Vi vill göra skillnad i de företag vi går in i. 
Och det kommer vi att göra, säger Gunnar Olofsson, vd för Inlandsinnovation.

Inlandsinnovation är ett riskkapitalbolag 
som ägs av svenska staten. Uppdraget 
är att på marknadsmässiga villkor öka 
konkurrenskraft, tillväxt och export 
genom investeringar och finansiering 
i innovativa företag och projekt i 
norra Sverige. Bolaget förfogar över 
två miljarder kronor att investera i 
tillväxtföretag. Investeringarna kan 
variera i storlek och ske i såväl tidiga 
som sena skeden i många olika 
branscher. Investeringsportföljen 
omfattar idag 20 små och medelstora 
företag i tillväxt. Inlandsinnovations 
huvudkontor ligger i Östersund. Bolaget 
har 6 anställda.

Inlandsinnovation
Akademigatan 2
831 40 Östersund
Tel: 0771-15 01 80
www.inlandsinnovation.se
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Flooré. Egentillverkat patenterat golvvär-
mesystem med vattenburen golvvärme. 
Golvvärmeskivan, klädd i aluminiumfolie, 
är en av marknadens tunnaste.
 
Grönklittsgruppen. Grönklittsgruppen i 
Dalarna och Härjedalen är ett av Sveriges 
snabbast växande turismföretag med 
starka varumärken inom både vinter- och 
sommarturism.
 
Movinto Fun. Med unga tjejer som främsta 
målgrupp har Movinto Fun AB designat 

och utvecklat den innovativa, mobila och 
interaktiva spelkonsolen Oriboo, som in-
spirerar till rörelse, dans och spel.

Orexplore. Orexplore har uppfunnit en por-
tabel röntgenscanner för snabb och exakt 
analys av metallinnehåll i malmer. Metoden 
sparar tid, miljö och pengar vid projekte-
ring. Huvudmarknaden är gruv industrin. 
 
Permascand. Permascand är ett verk-
stadsföretag som tillverkar elektroder för 
elektrokemisk industri och utrustning i 

höghållfasta material såsom titan och alu-
minium, framförallt för offshoremarknaden.
 
Spaceport Sweden. Spaceport Sweden AB 
etablerar världens ledande och Europas 
första rymdupplevelsecenter i Kiruna, med 
rymdresor för privatpersoner och lärande 
äventyr för breda målgrupper.
 
Tannak. Tannak har utvecklat positionerings-
systemet Herdview™ som bevakar stora 
djurhjordar även i områden utan GSM-täck-
ning, med vinster i ekonomi och miljö.

Inlandsinnovation har hittills investerat i 20 företag, till exempel:

Gunnar Olofsson, vd 
och Martin Olauzon, 
analyschef på 
Inlandsinnovation.
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Skeppsbron Skatt arbetar med såväl stora 
som mindre private equity-firmor. Rådgiv-
ningen omfattar bl.a. köp och försäljning 
av bolag, sätta upp fonder samt rådgivning 
till portföljbolag. Ett av byråns senare pri-
vate equity-uppdrag avsåg refinansiering 
av en större internationell koncern.

Magnus Larsén, som är ansvarig part-
ner för private equity på Skeppsbron 
Skatt, kommer närmast från Morgan 
Stanley där han ansvarade för skattefrå-
gor i komplexa internationella transak-
tioner, exempelvis inom private equity. 

– Denna erfarenhet från ”kundsidan” 
som även omfattade bl.a. ansvar för in-
terna beslutsprocesser och implemente-
ringsarbeten värdesätts av klienter vid 
vår skatterådgivning, säger Magnus.

Byråuppfattning
Ett stort antal personer på byrån arbetar 
med transaktionsrelaterad skatterådgiv-
ning, där private equity är en hörnsten. 
Bland dessa, utöver Magnus, finns exem-
pelvis Ulf Tivéus och Sara Jacobsson:

– Våra medarbetare har lång erfaren-
het av komplexa transaktioner med in-

ternationella element och vi har många 
seniora rådgivare som tillsammans ut-
vecklar ”byråns” syn på komplicerade 
frågor. Det medför att vi kan ligga i front-
linjen även under de föränderliga förhål-
landen som råder i dag, konstaterar Ulf, 
som är något av en nestor på skatteområ-
det med speciell inriktning på beskattning 
av finansiella instrument och med ovär-
derlig erfarenhet inom fondsektorn.

Incitamentprogram
Sara Jacobsson har en lång erfarenhet av 
att hjälpa bl.a. private equity-bolag med 
utformningen av incitamentprogram. 
Attraktiva incitamentprogram ses ofta 
som en väldigt viktig komponent för att 
lyckas med en investering. 

– Trots rättsutvecklingen de sena-
re åren finns det fortfarande en mängd 
oklara skattefrågor som kräver expert-
hjälp i varje enskilt fall, betonar Sara.

Råd i olika faser
Skeppsbron Skatt har alltid lagt stor vikt 
vid att rådgivningen även skall omfatta 
stöd vid implementering samt en fortlö-

pande kontroll och uppföljning av effek-
terna av en gjord transaktion. 

– Skatterådgivning handlar allt mer om 
riskhantering, tycker Magnus. Skepps-
bron Skatt kommer som ett led i detta att 
under hösten erbjuda utvecklade tjänster 
avseende hur skatter ska hanteras på ett 

säkert och effektivt sätt efter ett förvärv 
(Tax Management & Control – TMC). 
För att en fond ska hantera risker och 
möjligheter ur skatteperspektiv är vi över-
tygade om att TMC är ”a och o” med 
tanke på den komplexitet det innebär att 
managera ett stort antal portföljbolag.

Fullservicebyrå med unik kompetens
Skeppsbron Skatt är en oberoende och ledande fullservicebyrå inom 
skatterådgivning med unik erfarenhet och kompetens bl.a. avseende 
komplexa transaktioner. En naturlig del i byråns rådgivning är att ge stöd 
i implementering samt uppföljning och kontroll av framtida effekter med 
anledning av en transaktion. 

Skeppsbron Skatt, som i år 
firar 10-årsjubileum, har ca 
45 medarbetare och erbjuder 
kvalificerad skatterådgivning 
inom hela skatteområdet, 
främst till stora och medelsto-
ra företag. Byrån präglas av 
passionerade rådgivare med 
högsta skattekompetens som 
värnar om att ge tydliga och 
användbara skatteråd.

i
Skeppsbron Skatt
Skeppsbron 20
111 30 Stockholm
Tel: 08-522 441 00

Skeppsbron Skatt
Skeppsbron 5
211 20 Malmö 
Tel: 040-10 71 90
E-post: info@skeppsbronskatt.se
www.skeppsbronskatt.se

Magnus Larsén, Sara 
Jacobsson och Ulf Tivéus 
på Skeppsbron Skatt.

Foto: H
åkan Flank

– Fonden har initierats av Västerås Sci-
ence Park och Länsförsäkringar, vars 
ambition är att bidra till regional tillväxt 
genom att erbjuda en plattform för ka-
pital- och kompetensöverföring. Vi har 
hittills fördelat 10 mkr i finansieringska-

pital och planerar under 2013 att ta in 
ytterligare 10 mkr, säger Västmanlands-
fondens vd Petra Palmgren Lindwall.

Västmanlandsfonden bidrar i huvud-
sak med ägarkapital som kompletteras 
med konvertibla lån på uppemot 200 000 
kronor. Fonden överbryggar gapet mel-
lan tidig låne- och bidragsfinansiering 
samt riskkapitalaktörer som investerar i 
senare skeden. Hösten 2013 lanseras en 
innovativ typ av Crowd Equity Funding 
som innebär att privata investerare kan 
genomföra investeringar som öronmärks 
till ett specifikt bolag och administreras 
och ägs via Västmanlandsfonden, vilket 
innebär att företag får tillgång till såväl 
privat kapital som en professionell ägare.

Diversifierad och attraktiv portfölj
Varje investerad krona har hittills gene-
rerat dubbelt så mycket finansiering från 
andra riskkapitalaktörer, exempelvis 
Almi och affärsänglar. Fondens nuvaran-
de fokusområde år försådd- och sådd-
kapital, men framöver hoppas vi kunna 
följa våra bolag och investera även i se-
nare faser.

– Sedan 2010 har vi byggt upp en di-
versifierad portfölj som inkluderar ett 

bolag som utvecklar inbyggda system, 
en terränggående eldriven fyrhjuling, ett 
kommunikationsverktyg för brukare av 
personlig assistans samt ett koncept som 
syftar till att generera merförsäljning i 
butik och ett IT-företag som utvecklat 
mjukvara som underlättar kommunika-
tionen med anhöriga i äldreomsorgen, 
säger Petra Palmgren Lindwall.

Lucka i finansieringskedjan
Västmanlandsfonden är en del av en re-
gional innovationsstruktur, tillsammans 
med bland annat Västerås Science Park, 
företagsinkubatorn Create, FoU-rådet, 
Robotdalen, Almi och det lokala nä-
ringslivet. Många av de företag fonden 
har investerat kompletterar med finansie-
ring från andra källor, vilket ofta är en 
förutsättning för att beviljas finansiering. 

– Vår regionala innovationskedja stöt-
tar entreprenörer i olika tillväxtfaser. 
Västmanlandsfonden överbryggar gapet 
mellan initial såddfinansiering och privat 
riskkapitalfinansiering. Fonden tränar 
entreprenörer i kontakten med riskkapi-
talbolag och erbjuder finansieringsmöj-
ligheter innan företagen är mogna för 
den nationella och internationella riskka-

pitalmarknaden, säger Caroline Drabe, 
vd på Västerås Science Park och styrelse-
ordförande i Västmanlandsfonden.

Västmanlandsfonden – en 
nyckelaktör för regional tillväxt
Västmanlandsfonden är en 
regional såddfinansieringsfond 
som bidrar till regional tillväxt 
genom att investera i tillväxtbolag 
inom bland annat automation, 
energiteknik, ICT och hälsa. 

Första Västmanlandsfonden
Fonden bidrar till utvecklingen av kun-
skapsintensiva företag i Västmanland 
genom riskkapital och ägarengage-
mang i form av intellektuellt kapital. 
Västerås Stad och Länsstyrelsen står 
för fondens driftfinansiering, medan 
Länsförsäkringar, FoU-rådet och privata 
investerare står för investeringskapi-
talet. Fonden startades 2010 och har 
sedan dess investerat i fjorton bolag 
inom bland annat IT, automation, mil-
jöteknik och hälsa. Fonden välkomnar 
nya ägare, för närvarande pågår en 
nyemission.

Västmanlandsfonden
Linslagargränd 1
721 30 Västerås
Petra Palmgren Lindwall, vd
Tel: 0734-315400
E-post: petra@vastmanlandsfonden.com
www.vastmanlandsfonden.com

i

Petra Palmgren Lindwall, vd på Västman-
landsfonden och Caroline Drabe, vd på 
Västerås Science Park.

Foto: Kjell Post
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Den svenska private equity-sektorn är en 
nyckelaktör för att skapa värde i form 
av starka, livskraftiga företag. Den står 
också för en viktig del av kapitalförsörj-
ningen till Sverige, totalt 500 miljarder 
kronor eller 30 procent av kapitalimpor-
ten till Sverige. Private equity i Sverige 
som bransch har allt mer mognat och 
idag finns inga genvägar. 

– Konkurrensen är hård och det gäller 
att arbeta strukturerat samt ha en tyd-
lig investeringsidé liksom en plan för hur 
portföljbolaget kan vidareförädlas för 
att därefter kunna realisera de uppar-
betade värdena, säger Michel Eriksson, 
Nordenansvarig för private equity på 
Ernst & Young.

Studie om trender
I likhet med tidigare år har Ernst & 
Young publicerat en unik studie över 
genomförda europeiska exits. Den nu-
varande täcker 2005-2012 för portfölj-
bolag med ingångsvärden om minst 150 
miljoner euro och omfattar 527 exits. 
Resultatet kan sammanfattas:

 Antalet exits och realiserad avkast-
ning föll under 2012, bl.a. drivet av en 
försämrad europeisk konjunktur. Trots 
det har private equity-sektorn under 
2012 genererat högre bruttoavkastning 
än jämförbara noterade bolag.

 2012 var femte året av relativt låg 
exit-aktivitet. Utmaningen detta år var 
mer att genomföra transaktioner än den 
absoluta nivån på avkastningen. Nu upp-
går innehavsperioden till c:a 4,7 år för 
den europeiska private equity-portföljen. 

 Nordiska private equity exits har 
under 2005-2012 jämfört med reste-
rande europeiska investeringar generat 
högre avkastning och förväntas genere-
ra högre avkastning i takt med att den 
befintliga portföljen realiseras. Den hu-
vudsakliga orsaken är att de nordiska 
investeringarna har en lägre andel inves-
teringar som har gett och förväntas ge 
mindre än en gånger pengarna.

– Vid utgången av 2012 uppgick den 
europeiska private equity-portföljen med 
bolag med ingångsvärden över 150 mil-
joner euro till 529 miljarder euro. Det är 
stora värden som låses upp och en stor 
utmaning för industrin är att realisera 
portföljen och returnera kapital tillbaka 
till investerare inom rimlig tid, framhål-
ler Michel Ericsson.

– Därför är det glädjande att vi nu ser 
ett ökat intresse för exits genom börs-
notering, IPOs. Ernst & Young har stor 

erfarenhet av att stötta bolag inför börs-
noteringar med bl.a. genomgångar av 
börsfähighet och redovisningsprinciper 
samt rutiner.

Förutom de globala utmaningarna 
finns särskilda svårigheter för private 
equity i Sverige.

– Det är väsentligt att branschen får 
långsiktiga och konkurrenskraftiga spel-
regler. Diskussionen om att begränsa 
vinster i välfärdssektorn, ändringar i 
skattelagstiftningen och möjligheten att 
det införs retroaktiva skatter skapar stor 
osäkerhet och inte ett gynnsamt investe-
ringsklimat.

Globalt nätverk
Ernst & Young har ett heltäckande glo-
balt private equity-nätverk som stöder 
Ernst & Youngs nordiska private equity-
verksamhet ledd av Michel Eriksson. 
Ernst & Young arbetar fokuserat mot 
de nordiska private equity-fonderna ge-
nom medarbetare och partners med stor 
private equity- och transaktionsvana. Vi 

arbetar sektorfokuserat genom hela in-
vesteringscykeln som kan delas upp på 
följande sätt: 

 Investeringsfasen: idégenerering, 
M&A, strategi- och konkurrensanalys, 
due diligence, förvärvsstrukturering och 
SPA-stöd. 

 Innehavstiden: operationella för-
bättringar som t.ex. förbättrad lön-
samhet, reducerat rörelsekapitalbehov, 
redovisning och revision samt förbättrad 
operationell och finansiell styrning. 

 Exitfasen: exit readiness inklusi-
ve trycktestande av affärsplaner och fi-
nansiell rapportering. Denna kan också 
omfatta fördjupad marknadsanalys, 
börsfähighetsgenomgångar samt vendor 
due diligence. 

– Tack vare vår storlek, sektorfokus 
och vårt globala nätverk kan vi arbeta 
med hela spektrumet inom private equity 
och exempelvis stödja bolag i exitproces-
ser med förberedelser och identifiering av 
möjliga köpare ur ett globalt perspektiv, 
säger Michel Ericsson.

Trots utmaningarna vill han poäng-
tera att private equity är en sektor som 
fortsätter att framgångsrikt resa fonder 
och locka till sig kapital.

– Investerare gillar private equity och 
branschen fyller en enormt viktig funk-
tion som ägare. Private equity-ägda bolag 
har historiskt generat högre tillväxt och 
sysselsättning än jämförbara börsbolag.

Många utmaningar för 
värdeskapande sektor
Private equity är central för tillväxt och sysselsättning. Men det finns 
stora utmaningar, globalt och i Sverige.
Ernst & Young har djupgående helhetskompetens inom private equity 
och är en samarbetspartner genom hela processen.

Ernst & Young är en ledande global 
aktör som erbjuder tjänster inom trans-
aktioner, skatt, revision, redovisning 
och rådgivning. Företaget har 167 000 
medarbetare globalt och verksamhet i 
147 länder. Drivkraften är att leverera 
tjänster av högsta kvalitet och med ett 
globalt tänkande till kunder runt om i 
världen.
www.ey.com/se

i

Ernst & Young finns med 
som samarbetspartner 
genom hela kedjan inom 
private equity, berättar 
Michel Eriksson, Norden-
ansvarig för private 
equity på Ernst & Young.
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– Sverige präglas av entreprenörsan-
da och det finns många spännande bo-
lag såväl i tidig som lite senare fas med 
tillväxtpotential. Nära samarbeten med 

drivna inkubatorer gör också att vi ser 
både bredd och spets i bolagen, säger Jan 
Bengtsson, vd Almi Invest.

 
Sådd- och expansionskapital
Efter sammanslagningen av Almi och 
Innovationsbron kan Almi Invest nume-
ra erbjuda både sådd- och expansions-
kapital. Såddfinansiering erbjuds bolag 
som är i tidig fas ofta innan intäkterna 
har börjat komma in. Expansionskapital 
är som namnet indikerar till för små och 
medelstora bolag med en omsättning 
från ett par miljoner kronor och uppåt 
som vill expandera ytterligare. Att det 
numera är samlat under ett och samma 
varumärke är något som Jan tycker är 
bra.

 
Bättre för entreprenören
– Nu blir det framför allt enklare för 
entreprenören. Vi kommer kunna han-
tera fler projekt och kan hjälpa dem 
rätt oavsett om det är i sådd- eller ex-
pansionsfas. Vi skapar även en större 
tydlighet gentemot marknaden och kan 

också genomföra smartare investering-
ar eftersom vår kompetensbas i princip 
fördubblats. Vi inom Almi Invest täcker 
nu fler branscher och med djupare erfa-
renhet.  Igen, för entreprenören oerhört 
viktigt då kompetens, nätverk och möj-
lighet att identifiera nyckelpersoner som 
kan hjälpa bolagen vidare, är kritiskt i 
dessa skeden. 

Att entreprenörsresan är lång och kro-
kig kan alla intyga. Genom att nya Almi 
Invest nu har möjlighet att följa bolagen 
längre blir det inte bara bättre för bola-
gen.

– Med- och följdinvesterare kan också 
känna sig tryggare genom att vi i många 
fall har varit med på hela resan och på så 
sätt känner bolagen väl.

 
Attrahera änglar
Just detta hoppas Almi Invest ska attra-
hera nya ängelinvesterare som inte har ti-
digare investerarerfarenhet. 

– Vi vill ju se fler ängelinvesterare i ti-
dig fas, men många känner sig osäkra 
på investeringsprocessen och där spe-
lar vi en viktig roll som erfaren partner.  
Det kan handla om entreprenörer med 
branscherfarenhet som vill börja in-
vestera själva och då kan vi bidra stort 
rörande frågeställningar kring själva fi-
nansieringen.

 
Och vad är målet nu?
– Att så många företag som möjligt 
som behöver ägarkapital för att växa, 
vet om att vi finns och får kontakt med 
oss. Vi vill också skapa relationer med 
privata medinvesterare som vill inves-
tera tillsammans med oss. Det ger till-
växt och det är vårt allra viktigaste 
mål!

Om Almi Invest
Med gedigen branschkunskap investe-
rar drygt 40 investment managers runt 
om hela landet i team som vill få sitt bo-
lag att växa. Investeringar görs genom 
hela tillväxtresan - från de allra tidigas-
te faserna till de mogna. I dagsläget 
är 1 mdkr investerat och portföljen 
består av drygt 350 tillväxtbolag i alla 
branscher. Almi Invest ägs av Almi 
Företagspartner AB tillsammans med re-
gionala aktörer. Sedan  januari 2013 
är Innovationsbron en del av Almikon-
cernen och ingår i Almi Invest.
www.almiinvest.se

i

Almi Invest breddar med såddkapital!
 Med över tre investeringar i veckan är Almi Invest numera Sveriges mest 
aktiva aktör inom riskkapital i tidiga skeden. I dag består portföljen av 
cirka 350 tillväxtbolag i alla branscher och från hela landet. Men Jan 
Bengtsson, vd Almi Invest och hans team om 42 investment managers 
har siktet inställt på fler.

Jan Bengtsson, vd Almi Invest.

SLU står som bekant för Sveriges Lant-
bruksuniversitet. SLU Holding, som ny-
ligen utnämndes till innovationskontor 
av regeringen och därmed fick ytterligare 
resurser, finansierar och förädlar forskar-
nas bästa affärsidéer. 

Bland de elva bolag man jobbar med i 
dag finns företag som jobbar med cancer-
diagnostik (Arocell), molekylärt skydd av 
utsäde och växter (Captigel), biologiskt 
vaccin (Isconova), trädgårdskoncept för 
rehabilitering av utmattningssyndrom 
(NAHC) och preparat för viktminskning 
utan att justera födointaget (Duttal).

– Den gröna sektorn växer snabbt och 
omfattar mer än enbart lantbruk och 

livsmedel. Våra forskare, och följaktli-
gen deras företag, jobbar med ett inter-
nationellt perspektiv och med allt som 
rör jordens naturresurser. Det handlar 
om allt från ekologiskt hållbara energi-
system till att använda läkande bakterie-
stammar från honung i läkemedel, säger 
Johannes Dyring.

Impact investment
Forskarnas globala synsätt och SLU 
Holdings jobb med att paketera och 
förädla deras forskning till affärsidéer 
och försäljning betyder att de som in-
vesterar tidigt har potential att göra en 
bra affär. 

Marknaden finns över hela världen. 
Idéerna är kvalitetssäkrade. Alla port-
följbolag utom ett har redan betalande 
kunder. Två är börsnoterade, varav ett 
har genomfört flera övertecknade ny-
emissioner. Det som i sammanhanget 
kallas ”commercial proof of concept” är 
uppfyllt.

– Flera av de investerare vi har i dag, 
både institutionella och privata finansiä-
rer, ägnar sig åt impact investment. De 
vill tjäna bra med pengar men också säk-
ra att deras investering bidrar till ett mer 
hållbart samhälle, berättar Dyring.

Nya resurser
Förutom att SLU Holding utnämnts till 
innovationskontor och därmed kan söka 
upp de bästa affärsidéerna mer aktivt, 
sker nu fler saker som stärker verksam-
heten vid det internationellt topprankade 

SLU. Man har också lanserat en idébank 
för att göra affär av de idéer som kom-
mer fram genom forskare som inte själva 
vill ta steget att bli entreprenörer. Men 
det är inte allt:

– Ett veterinärmedicinskt centrum och 
nya kontors- och administrationslokaler 
byggs. I Sverige brukar man vara försik-
tig med vad man säger men här satsas 
nu tre miljarder kronor och vi får en av 
världens bästa forskningsanläggningar 
för den gröna sektorn. Det kommer att 
ge oss ännu vassare företag genom SLU 
Holding, säger Johannes Dyring.

SLU säkrar grönt ljus för investerare
– Den gröna sektorn är ett globalt, mycket starkt tillväxtområde. Bolagen som 
startas via SLU Holding når snabbt marknaden och har expansionspotential, 
det lockar allt fler investerare, säger Johannes Dyring, vd SLU Holding.

SLU Holding
 Investerar i och utvecklar innovationer 

och företag baserade på SLU:s forskning. 
 Verksamt inom Gröna sektorn, Green 

Tech och Life Science.
 Fokuserar på innovation för förbättrad 

livskvalitet världen över.
 Elva företag i portföljen idag.
 Nyligen utsett till innovationskontor med 

uppdrag att aktivt söka upp forskningspro-
jekt som kan bli framgångsrika företag.
 Nya Idébanken kan skapa bolag av idé-

er från forskare som själva inte vill agera 
entreprenörer.
 SLU är ett internationellt topprankat uni-

versitet.
www.sluholding.se

i

– Med kommersialiseringserfarenhet 
och koppling till SLU identifierar vi grö-
na innovationers möjligheter och driver 
processen till en internationell marknad, 
konstaterar vd Johannes Dyring.
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– Vi har jobbat intensivt de senaste åren 
för att introducera försäkringen till fle-
ra olika intressenter: industriella och fi-
nansiella köpare och säljare samt deras 
juridiska och finansiella rådgivare kom-
binerat med att vi också marknadsfört 
Norden hårt till internationella försäk-
ringsgivare vilket lett till en likvid mark-
nad med flera alternativa riskbärare 
säger Alexander Qvennerstedt, partner 
på JLT. Och fortsätter:

– Det här är en produkt som växer 
dramatiskt. Vi har gjort försäkringslös-
ningar till transaktioner med ett under-
liggande värde överstigande 15 miljarder 
kronor under första halvåret 2013.

JLT är del av en av världens största 
försäkringsmäklare, det på Londonbör-
sen noterade Jardine Lloyd Thompson 
Group plc. I Sverige har bolaget vuxit 
snabbt, från att bara för några år sedan 
endast varit några anställda till att i dag 
vara 40 personer med kontor i Stock-
holm och i Oslo.

Försäkrar okända fel
Mergers & Acquisitions Insurance, 
M&A-försäkring, är ett samlingsbe-
grepp för försäkringslösningar i sam-
band med förvärv, fusioner, uppköp 
eller försäljning av bolag eller tillgång-
ar. Traditionellt sett lämnar säljaren ett 

antal garantier om att företaget har de 
egenskaper som man uppgett vid försälj-
ningen. Till exempel avseende bokföring, 
miljöaspekter, immateriella rättigheter 
och skatt. Om köparen trots sedvanlig 
företagsbesiktning efter tillträdet finner 
brister i dessa garantier riktar köparen 
krav mot säljaren. 

Med hjälp av en M&A-försäkring 
kan säljaren ställa garantierna vid för-
säljningen men behöver inte ansvara för 
dem, utan ett försäkringsbolag träder i 
dennes ställe vid garantibrott. Säljaren 
kan därmed erhålla hela köpeskilling-
en vid tillträdet och helt undvika es-
crowarrangemang eller krav att ställa 
annan säkerhet under garantiernas löp-
tid. Vidare är självfallet risken till följd 
av garantibrist transfererad till försäk-
ringsgivaren.

En av de första, och fortfarande en 
av de största, transaktionerna täckt av 
en M&A-försäkring i Sverige gjordes av 
JLT:s VD Henrik Rydén år 2000 och se-
dan dess ökar kontinuerligt användandet 
och kännedom om produkten.

– Vi arbetar fortfarande med att upp-
märksamma parterna i en transaktion 
och deras rådgivare om att det är ett väl-
fungerande instrument. Norden är en 
attraktiv marknad för försäkringsgivare 
som attraheras av den höga internatio-

nella standard avseende genomlysning 
och den väl fungerande process som finns 
i Norden vid företagsöverlåtelser. Detta 
leder i sin tur till en låg skadeprocent, sä-
ger Hans Swolin.

Bättre skydd i M&A-försäkring
Under andra halvan av 2000-talet var 
marknadspenetrationen för försäkrings-
formen runt 1-2 procent av samman-
lagda företagstransaktioner. Premierna 
var då väsentligt högre än i dag. I takt 
med att M&A-försäkring fått större ge-
nomslag, inte bara i Norden utan även 

internationellt, så har priset reducerats 
kraftigt. Produkten har också blivit mer 
lättillgänglig och processen är förenklad. 

I dag bedömer Alexander Qvenner-
stedt att marknadspenetrationen för den 
här typen av försäkring är omkring 10 
procent. Försäkringsgivarnas riskap-
tit och förmåga att matcha köpares och 
säljares förväntningar och krav är också 
enligt honom mycket bättre i dag än för 
bara tre-fyra år sedan, vilket innebär att 
det blivit lättare för parterna att enas om 
en normal garantikatalog och samtidigt 
kunna veta att den är försäkringsbar.

– Det här leder i sin tur till en positiv 
spiral för försäkringsbranschen eftersom 
underwriters diversifierar sin portfölj 
med stigande volymer. Ju fler försäkrade 
affärer som genomförs, desto mer kan vi 
fortsätta att utveckla och förbättra pro-
dukten, säger Hans Swolin.

Det finns flera infallsvinklar i en 
M&A-försäkring. Företrädesvis kan det 
handla om ett medel att åstadkomma en 
ren exit för säljaren. Detta i fall då säl-
jaren inte kan eller vill lämna garantier 
som köparen känner sig bekväm med. 
Vidare kan M&A-försäkring användas 
som ett alternativ till sedvanliga escrow-
arrangemang. Ett escrow-upplägg är 
normalt aldrig en kostnadseffektiv lös-
ning då alternativkostnaden för de låsta 
pengarna är långt större än premiekost-
naden på 1-1,5 procent på försäkrings-
beloppet.

– Utöver en finansiellt effektiv lösning 
transfererar man även risk ur transaktio-
nen till utomstående part vars affärsverk-
samhet är att vara riskbärare, avslutar 
Alexander Qvennerstedt.

M&A-försäkringar allt populärare
Att försäkra sig mot garantibrister har på kort tid blivit en vanligare företeelse vid 
nordiska företagsöverlåtelser. M&A-försäkringar har dessutom blivit billigare och 
processen enklare, enligt försäkringsmäklaren JLT Risk Solutions AB.

Jardine Lloyd Thompson Group plc omsätter 
närmare 900 miljoner GBP, har över 8 000 
anställda och har kontor i mer än 35 länder. 
Genom JLT Network finns samarbetspartner i 
ytterligare 90 länder.
I Norden är huvudområdena försäkringsför-

medling för brotts- och ansvarsrelaterade risker, 
kreditrisker och politiska risker samt entrepre-
nad- och life science-sektorerna. Bolaget har 
även en särskild verksamhet för affinity och för 
försäkringslösningar i samband med företags-
överlåtelser (M&A-försäkring).

i
JLT Risk Solutions AB
Jakobsbergsgatan 7
111 44 Stockholm
Tel: 08-442 57 30
www.jltrisk.se
www.jltgroup.com

Alexander Qvennerstedt, partner på JLT. Hans Swolin, partner på JLT.
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Hamilton är en av Sveriges ledande af-
färsjuridikbyråer med specialistkompe-
tens inom en rad olika områden. Inom 
M&A finns en grundmurad kompetens 
och erfarenhet präglad av en helhetssyn 
för att biträda såväl säljare som köpare 
genom hela processen. Trots att mark-
naden för M&A överlag har varit trög 
under de senaste åren har Hamilton haft 
mycket att göra och biträtt kunder ge-
nom flera stora transaktioner.

– Vi har haft den stora förmånen att 
arbeta med enormt duktiga kunder, som 
har gjort betydande transaktioner även 
under denna annars ganska avvaktande 
period. Vi är förstås mycket glada över 
att vi fått det förtroendet, säger Mattias 
Detterfelt och Thomas Myrdal, advoka-
ter och delägare på Hamilton.

Komplexa beräkningar
De senaste årens ekonomiska turbulens 
har bidragit till att det idag ställs delvis 
nya krav på den juridiska expertisen vid 
M&A. Ett område där detta är tydligt är 
regleringen av beräkningen av köpeskil-
lingen som numera bygger på alltmer so-
fistikerade och komplexa modeller. Bland 
annat fokuseras alltmer på relationen 
mellan bolagets nettoskulder och rörelse-
kapital vid tidpunkten för avtalsskrivning 
(signing) och tillträdesdag (closing). Det-
ta ställer höga krav på att den legala råd-
givaren är insatt i finansiella mekanismer.

– Det har skett en förfining och det 
finns ett ökat krav på att få kontroll från 
köparens sida. Detta är komplexa me-
kanismer och som juridisk rådgivare är 
det helt avgörande att man har insikt 
och kunskap om de finansiella modeller-
na för att kunna skapa tydliga avtal och 
undvika missförstånd och tvister, säger 
Thomas Myrdal.

De alltmer sofistikerade modellerna 
för beräkning av köpeskilling innebär 
också att det krävs ett nära samarbete 
med de finansiella rådgivarna.

– Vi eftersträvar alltid en nära dialog 
med andra rådgivare i en transaktion och 
de finansiella rådgivarnas input i denna 
del är nödvändig för att vi ska kunna 
göra en vattentät reglering i överlåtelse-
avtalet. Vi måste tala samma språk och 
ha djupgående insikt i deras analyser och 
slutsatser, säger Thomas Myrdal.

M&A-försäkringar växer
En annan trend är att intresset för M&A-
försäkringar har ökat avsevärt. Dessa 
försäkringar har funnits i Sverige under 

ett antal år och innebär att ersättnings-
skyldigheten vid garantibrister flyttas 
från säljare till ett försäkringsbolag.

– M&A-försäkring är ett mycket bra 
verktyg för att göra en ”clean exit” som 
säljare men också för att få igenom af-
färer som köpare. Genom att använda 

M&A-försäkring har vi kunna hjälpa 
flera kunder med att slutföra affärer där 
parterna stått mycket långt ifrån varan-
dra berättar Mattias Detterfelt.

– Vi har arbetat med M&A-försäk-
ringar under en lång tid och har därför 
gedigen kunskap om hur dessa bäst kan 

skräddarsys för varje kunds unika behov. 
Vi tror att det är särskilt viktigt att som 
juridisk rådgivare vara öppen och beredd 
att använda olika verktyg för att hjälpa 
kunderna att slutföra affärer, särskilt när 
affärsklimatet är tufft, framhåller Mat-
tias Detterfelt.

Tuff marknad ställer höga 
krav på juridisk kompetens
Idag ställs allt högre krav på de juridiska rådgivarna vid M&A-transaktioner. De senaste 
årens affärsklimat har inneburit att det är särskilt viktigt att juridiska rådgivare är proaktiva 
och innovativa i arbetet med att hjälpa kunder att slutföra affärer.
Hamilton advokatbyrå har lång erfarenhet av M&A och expertis för att guida sina kunder 
genom komplexa affärer och därigenom skapa största möjliga affärsnytta för kunderna.

Hamilton kan bistå såväl säljare som 
köpare genom alla led av komplexa 
M&A-transaktioner, framhåller advokaterna 
Thomas Myrdal och Mattias Detterfelt.

Hamilton är en ledande advokatbyrå med 
expertis inom ett brett spektrum av affärs-
juridiken. De olika verksamhetsgrupperna 
har ett nära samarbete för att säkerställa att 
kunderna alltid får tillgång till rätt kompe-
tens i varje uppdrag. Inom M&A erbjuder 

Hamilton rådgivning och tjänster vid ex-
empelvis förvärv och överlåtelser, fusioner, 
joint ventures, due diligence samt uppfölj-
ning och implementering. Företaget har 
bred erfarenhet av komplexa transaktioner 
och företräder såväl köpare som säljare.

i

www.hamilton.se
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Investera framgångsrikt 
i entreprenörsbolag

Revision • Ekonomiservice • Skatt • Rådgivning

Grant Thornton har genom sin långa erfarenhet 
av att jobba med ägarledda företag en unik insikt 
och kompetens som rådgivare vid förvärv och 
avyttringar av entreprenörsföretag.  Vår inrikt-
ning mot ägarledda företag kombinerat med ett 
tydligt branschfokus på private equity-sektorn, 
gör att vi kan ge råd som bygger långsiktiga 
värden i verksamheten.

Vi har t.ex. byggt upp en betydande kompetens 
för att hantera förvärvsprocesser och att stötta 
PE-bolagens strategier för värdetillväxt genom 
s.k. rollups – identifiering och förvärvsstöd 
vid tilläggsinvesteringar i portföljbolagen. 

Kontakta gärna oss i branschgruppen Private 
Equity för ett möte.

Carl-Johan Regell
Auktoriserad revisor

T 08-563 071 52
E carl-johan.regell@se.gt.com

Mats Fagerlund
Affärschef Corporate Finance

T 08-563 070 71
E mats.fagerlund@se.gt.com

Marcus Tobiasson
Skattekonsult

T 08-563 073 27
E marcus.tobiasson@se.gt.com

grantthornton.se

Carl-Johan Regell
Ansvarig för branschgruppen 
Private Equity 
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