Vilken rådgivare tänker ni på i första hand om
ni skulle sälja ert företag?
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Företagare pensionerar sig
Runt 150 000 företagare väntas gå i pension inom 5 år. Hur kan man ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv säkerställa att kunskap, företagaranda,
arbetsplatser, skatteintäkter m m inte går till spillo p g a att man inte hittar en
köpare till sitt företag.
Från vår sida har vi reflekterat över att den allmänna debatten i tidningar och
annan media ofta belyser bristen på kapital, d v s köpare har svårt att få låna
pengar av banker eller andra finansiärer till sitt köp. Självklart är detta en
avgörande faktor men vi menar att det finns fler aspekter att belysa och
framförallt informera om.
För att få lite mer information om hur småföretagarna ser på saken tog vi,
tillsammans med en student, kontakt med ett större antal ägare och ställde
några frågor runt företagsförsäljning och hur man ser på detta.

Hur ser företagarna på försäljningen
I vår undersökning, som hanterar ett antal slumpmässigt utvalda företag med en
omsättning mellan 5-15 Mkr, kan vi konstatera att 51 % av företagarna ser den
ekonomiska rådgivaren som den de i första hand vänder sig till i samband med
en företagsförsäljning. 10 % av de tillfrågade skulle vända sig till en jurist, 17 %
av företagarna ser sig själva i rollen som företagssäljare och drygt 20 % skulle
vända sig till en företagsmäklare.
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Revisorn som rådgivare
Andelen företag som anger revisorer, kan även vara redovisningsbyrån, är störst
av naturliga orsaker, då dessa ofta är rådgivare i både det ena och det andra till
småföretagare. Revisorn/redovisare är bra på att just vara ekonomisk och i
många fall skatterådgivare åt företagaren, men hur enkelt är det egentligen att
hitta en köpare och hur bestämmer man vad som är ett marknadsmässigt pris.
Eftersom ett så stort antal företagare ser sin ekonomiska rådgivare som den
första de tänker på vid försäljning har dessa rådgivare ett ganska stort ansvar i
den här frågan.

Juristen som rådgivare
Affärsjurister är naturligtvis experter på affärsmässiga relationer mellan sin klient
och omgivningen och har all kunskap runt avtal och den typen av frågor. Men,
hur ofta genomför man en ordentlig företagsanalys och värdering av klientens
företag?

Att sälja själv
Problem som ofta uppkommer när företagaren själv vill genomföra försäljningen
är dels att tiden ofta inte räcker till för en ordentlig säljprocess, dels att man har
ett begränsat nätverk att exponera företaget emot och dels att prospektet eller
beskrivningen av företaget, i många fall, blir bristfällig. Resultatet blir ofta att
företaget inte blir sålt eller att verksamheten blir lidande av att ägaren ägnar för
mycket tid år säljprocessen. I båda fallen en olycklig konsekvens.
Det finns företag som på ett eller annat sätt har en naturlig efterträdare i form
av avkommor, släktingar, anställda eller affärspartners som är närstående till
företaget. Dock är antalet med dessa förutsättningar ganska få i sammanhanget.
En företagare är duktig på att driva sitt företag i den bransch man verkar, men
har för det mesta ringa kunskaper kring företagsförsäljning.

Företagsmäklare
Varför skulle en mäklare vara bättre än revisorn, juristen eller företagaren själv?
Det finns inga hemligheter utan det handlar om erfarenhet, bakgrund och
framför allt om intresset att förstå. Att förstå såväl det säljande företagets
processer och värde, som hur man hittar den lämpliga köparen. Det är viktigt att
mäklare för småföretag har en metod/koncept som bidrar både till säljarens mål,
att sälja företaget och till köparens mål, att förvärva företaget.
Vidare bör mäklaren hellre vara generalist snarare än specialist. Typen av företag
som mäklas kommer från detaljhandeln, hotell, restaurang och café,
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tjänsteföretag inom redovisning och konsultationer till industriföretag med egen
produkt m fl. branscher .
Stort ansvar
De som arbetar med företagsmäklande av mindre bolag jobbar för det mesta
själva och tar på sig hela projektet från inledande diskussion till likvidavräkning.
Därför har dessa mäklare ett större ansvar i att förstå och kunna beskriva
verksamheten än till exempel en företagsrådgivare från en Corporate Finance
avdelning på de stora husen, eftersom resurserna inte tillåter att ropa in experter
på olika områden för genomförande av företagsanalys/Due Diligence processer.
Förståelse
Eftersom en stor del av processen utförs av mäklaren själv är det av stor vikt att
hon/han har kunskap om företagandet, hur man gör en analys av verksamheten
och hittar drivarna och säljargumenten samtidigt som analysen bör vara objektiv
och ge en riktig bild av hur det aktuella företaget ser ut. Hon/han ska kunna
förstå och beskriva ett företag som är specialiserat inom teknik,
produktionsprocess, varumärke eller annat.
Köparsidan
Ser man processen från andra sidan, d v s från den potentiella köparens sida, så
är resurserna hos dem ofta begränsade när det gäller att genomföra ordentliga
företagsanalyser eller Due Diligence, både kunskapsmässigt och resursmässigt i
form av pengar. Om mäklaren, som i de flesta fall är anlitad av säljaren, kan
erbjuda en detaljerad och komplett beskrivning av säljobjektet, vilket belyses
utifrån strategiskt och omvärldsperspektiv, hur det verkar rent operationellt samt
analys av ekonomiska rapporter kompletterat med finansiella och kanske även
några operationella nyckeltal, så underlättas arbetet högst väsentligt för köparen
i finansieringsprocessen.
Företagsförsäljning? En mäklare kan göra skillnad
Tänk på att när du som företagare, revisor eller jurist har en företagsförsäljning
framför dig så finns det företagsmäklare som kan hjälpa till med en försäljning,
på samma sätt som när en fastighets ska säljas och en mäklare används.
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