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Reflektion

Priset är för högt,
finansieringsmögligheter saknas

Översättning från franska till engelska av Susanne Durst med stöd från Birgitta Lindvall

Förberedelse och signering av dokument i
samband med förvärvet
- köpeavtal
- låneavtal
- aktieägaravtal/partners etc.

För att maximera chanserna att lyckas, måste jag:
- veta möjliga finanseringskällor (handpenning, rätt försäljningspris,
långivare, finansinstitut, kompletterande finansering)
- känna till kraven hos olika finansiella partner (handpenning, skuldsättningsgrad)
- ha hela finansiella informationen om företaget och om min egen
privata ekonomi
- ha en kontrollerad solid återhämtningsplan
Jag har inte sökt stöd av en
professionell rådgivare;
innehållet i dokumentet är dåligt;
skydd saknas; allt måste göras om
till högre kostnad

Återhämtningsplan
Jag kommer att behandla flera aspekter tillsammans med överlåtare:
- strategisk vägbeskrivning
- organisationsstruktur
- analys av styrkor och svagheter
- kompetensprofil
- marknadsplan
- utvecklingsprioriteringar
- finansiella mål
- villkoren för transaktionen (termer, betalning, etc.)
- tidslinjen

Jag konsulterar olika rådgivare
Jag utvecklar en eller flera överlåtelsescenarier (juridiskt och skattemässigt)
Jag kan välja mellan en fullständig eller partiell överföring, i ett steg eller stegvis
I familjesammanhang är tre alternativ tillgängliga för mig: försäljning, egendomsfrysning, bilda ett förvaltningsbolag. I andra sammanhang, jag köper aktier
eller tillgångar.

Recherche och finansieringsmöjligheter

Ingen återhämtningsplan:
Jag vet inte vad jag köper.
Därefter, jag ångrar mitt köp
(jag upptäckte flera stora
problem).

Förtydligande av projekt
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Bildtext
Överlåtelse av aktiekapital
och tillgångar (företaget
är fokuserat och valideringssteg utförs)

Företagets överlåtelseprocess (egendom)
Beslutsfattande

Överföring av äganderätten
Jag blir delägare eller
företagets ägare

Förvirring om marknadsvärdet,
marknadspriset och emotionellt
värde av företaget

Validering av köpeskilling
och förhandling
- Jag tar hjälp av
rådgivare
- Vi bestämmer marknadsvärdet på företaget

Jag väljer tillsammans med överlåtaren
en lösning bland de tidigare planerade
stegen

Jag vill köpa ett företag

Jag vill förvärva företaget som jag arbetar i

Min familj äger ett företag

Bildtext
Familjesuccession
Intern succession
Extern succession
Gemensam väg

Identifiering av företaget
Det finns olika källor (internet,
publikationer, mitt nätverk,
mellanhänder, revisorer, mäklare,
socioekonomiska organisationer)

Tar kontakt med ägaren

Stagnation
Säljaren vägrar att lämna
sin plats, så jag kan inte
ha en full kontroll i företaget
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Identifiering av rådgivare
Beroende på vilken typ av intervention,
vilken typ av frågor de har stött på

Oförmåga av ägare att överföra
sin kunskap

Overlåtelse av äganderätten
- Jag tar officiellt plats i företaget som VD:
full överföring av ledaransvar av myndighet
- Totalt tillbakadragande av överlåtaren

Svårigheter att etablera
en förtroendefull relation
med anställda och
externa partners

Samexistens
- fastställande av roller, utveckla ett schema som
innehåller ett officiellt datum för total överföring
- kontakt med leverantörer, finansinstitut, advokater,
etc. (externa partners)
- inrättandet av en eller flera kommittéer (familjeråd, den rådgivande kommittén, styrgrupp)
- genomförandet av en övervakningsplan

Kompetensutveckling
- tekniska färdigheter (djup kunskap om
produkter och tjänstor som erbjuds av
företaget och övriga företag inombranschen)
- ledarskap (arbetskraft, tekniska, administrativa
och autonomi)
- entreprenörsförmåga (förmåga att ta vara
på möjligheter, att inspirera ledningsgruppen)
- strategiska färdigheter (långsiktig version)

Preliminär analys
- jag uppskattar marknaden (tillväxt, nedgång eller
stagnation)
- jag analyserar den ekonomiska situationen i
företaget (erhålla bokslut för de senaste tre åren,
åtminstone)
- jag pratar med de nuvarande ägaren. Varför
vill han/hon sälja? Vad är hans/hennes vision om
företaget och dess bransch?

Introduktion
Jag får ett jobb i företaget

Positivt beslut

Reflektion
Jag har en möjlighet och funderar
på att köpa ett befintligt företag.
- Har jag den kompetens som krävs?
- Har jag de typiska kännetecken
för företagaren (lederskap, autonomi,
dynamik)?
- Skrämmer det mig att göra det själv?
- Är det en spännande utmaning för mig?
- Kan jag investera i det här projektet?
- Vilka är mina finansiella behov?
- Vilken typ av verksamhet skulle
vara av intresse för mig?
Bristande kompetens,
ingen kunskap om
branschen = 150% större
risk för misslyckande

Inkubation
Jag arbetar i företaget

Initiering
Jag bekantar mig med företaget
i ung ålder. En familjemedlem
driver fortfarande företaget

Upplevd orättvisa
av mina syskon

Overlåtelse av äganderätten

Jag vill köpa ett företag

Jag vill förvärva företaget som jag arbetar i

Min familj äger ett företag

