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Salg av bedrift
Tanker du bør gjøre deg om du vurderer å selge bedriften din



Jeg vil dele noen av mine erfaringer fra mitt arbeid med utvikling og salg av
bedrifter. Noen tanker om forhold jeg har arbeidet mye med, og noen råd som
du kanskje kan ha nytte av å ta med deg når du planlegger å selge bedriften
din.

Å selge bedriften din er ingen lett oppgave. Mange sliter med egne følelser og
opplevelsen av å være alene med tanker om exit. Andre er mer usikre på selve
prosessen og hvordan de skal optimalisere verdiene de har skapt, og ikke minst
hvordan de skal finne noen som vil kjøpe.

Jeg skal ikke underslå at prosessen kan være både smertefull og kompleks. Det
vil du kanskje oppleve selv, men noe kan gjøres for å selge bedriften din på en
god og kanskje mer lønnsom måte.

Uansett; her er mine råd.

1. Begynn i tide

Å selge bedriften er et livsvalg for de fleste, kanskje også for deg. Et valg om å
gå ut av noe du har viet store deler av livet til. Et valg om å gå fra noe kjent til
noe annet. Selv om begrunnelsene for et slikt valg kan være åpenbare for alle
rundt deg har du kanskje utsatt tanken en stund?

For oss om liker å gå på tur hører vi ofte ”når du er blitt tørst er du allerede for
sent ute med å drikke”.

Sånn er det også med bedriftssalg.

Har du passert 55 uten å begynne å planlegge exit er det på høy tid, selv

10 ting å tenke på når du vurderer å selge bedriften din



om du kanskje ønsker å holde på 5-10 år til. 

Har du tenkt på om det er en annen rolle du kunne ta de neste årene?

Begynn tidlig og snakk gjerne med dine nærmeste. Særlig dersom det er
aktuelt at noen i familien skal overta, eller dersom noen av dine nærmeste
slektninger eller

medarbeidere ser seg i rollen som den som skal overta.

Klargjør for deg selv og dem hva som kreves for å kunne overta. Dette
inkludere også det å  bygge ned forventninger dersom de ikke har de
nødvendige kvalifikasjonene for å ta bedriften inn i fremtiden, eller begynn å
forberede neste aktuelle eier/leder på rollen og oppgavene dersom de er egnet.

2. Klargjør ditt motiv for å selge

Ikke noe er et større hinder for et godt salg enn et uklart motiv for exit.

Det er viktig for en kjøper å forstå hvorfor du vil selge. Ingen vil kjøpe et
problem.

De vil kjøpe bedriften din fordi de ser en lønnsom virksomhet med muligheter
for utvikling.

Mange årsaker til å selge er lette å forstå, som alder og helse. Andre årsaker er
det viktig å ha en god forklaring på. Mindre åpenbare motiver kan være
endringer i konkurransesituasjonen, interne forhold, personalproblemer,
endrede krav, egen manglende lyst til å fortsette, eller ønske om å kapitalisere
på siste års gode regnskapsresultater.

Alle disse kan være fornuftige årsaker til å iverksette exit, men det er viktig
med en god og riktig kommunikasjon til markedet. Noen av disse

årsakene krever dessuten at det iverksettes tiltak før salget tar til.



Først når du kjenner motivet ditt, kan du gjøre deg en realistisk forventning om
hvor mye penger og annet som må til for at du skal ville selge.

Husk det er flere alternativer til salg, og det er mulig å velge ulike løsninger
langs ulike  tidshorisonter avhengig av motivet ditt. Diskuter alternativene dine
med gode rådgivere etter at du har klargjort motivet for deg selv.

3. Lag deg en plan

Jeg skal ikke overdrive omfanget eller vanskelighetene med å gjennomføre et
vellykket bedriftssalg, men uten et godt veikart for hvor du skal, og når du skal
passere de ulike milepælene er det fare for at du ikke får ut det fulle potensialet
i virksomheten din.

En slik plan må omfatte:

Verdivurderinger
Identifisering av Hva som har verdi for ulike type kjøpere?
Klargjøring av bedriften for salg
Markedsarbeidet – Hvordan skaffe riktige kjøpere
Selve Transaksjonen
og til slutt Overleveringen

Jeg ser dessverre tilfeller hvor bedriftssalg starter med at eier tar en prat med
revisor/advokat for deretter å gå rett på transaksjon med en aktuell kjøper.

Det kan gå bra, men er i de fleste tilfeller er dette ikke tilstrekkelig for å få ut
den fulle verdien av bedriften. Handling og kreativitet er best om

du har en god plan å arbeide etter.



4. Ha tilstrekkelig tidshorisont – et salg kan ta lang tid

Starter du i tide kommer det tid nok.

I kriser er handlingsrommet som regel mye trangere. Du bør beregne en
prosess som tar 12-18 måneder. Noen ganger enda mer dersom du behøver tid
til nødvendige utviklingstiltak eller skatteoptimalisering. Ikke skap deg mer
stress enn du må, så blir opplevelsen og resultatet mye bedre.

5. Du må pusse opp hjemme før du tar bedriften ut i markedet

Ingen bedrifter er perfekte. Kanskje ikke din heller?

Det er nødvendigvis ikke noe galt, men ulike kunder ser noe annet i bedriften
din enn deg. De setter kanskje pris på andre ting. De vektlegger ulike
verdidrivere.

Verdidrivere er hva kjøpere er villige til å betale for, som konkrete produkter,
sterke merkevarer, bedriftens omdømme, langsiktig inntjeningsevne, verdien i
kundemasse, de ansattes kompetansenivå, relasjoner, patenter osv.

Du må ta deg tid til å sette deg i ulike kjøperes sted og se hva kan de tenkes å
verdsette, dvs hva de er villige å betale for.

Deretter må du utvikle disse verdiene. Det kan innebære alt fra å få alles
kundeinformasjon inn i et CRM-system, dokumentere og optimalisere
prosessene, effektivisere driften, ansette en profesjonell leder, gjøre deg selv
”overflødig”, rydde i avtaler, sanere ulønnsomme produkter eller ta de
personalgrep som må tas.

På samme måte som ved salg av bolig må du rett og slett pusse opp før du
inviterer til visning.



Bedriftssalg er ofte mye mer komplisert, og det behøves ofte ekstern bistand til
å gjøre de rette grepene i rett rekkefølge. (Om det hadde vært enkelt, så hadde
du sikkert gjort de grepene allerede.)

Den andre delen av å «pusse opp» handler om å fjerne risiko og problemer. Alt
som kan tenkes å redusere verdien på bedriften i budgivningen, eller som kan
føre til en avkortning i betalinger etter et salg.

Oppfatter kjøpere at det er risiko blir prisen lav, eller i verste fall trekker de
seg, og vil ikke kjøpe i det hele tatt.

Et godt tips er å gjennomføre en komplett Due Diligence (en samlet
gjennomgang av alle forhold) før du fronter kjøpere. Da har du alle muligheter
til å rette opp svakheter og mangler i det stille. En slik intern DD bør gjøres av
folk med spesialkompetanse på slikt. Helst noen utenfor egen bedrift og
nåværende kontrollregime.

6. Bruk rådgivere rett

De mest krevende oppgavene bør du gjøre i samråd med folk som har erfaring
og rett kompetanse. Mye kan du gjøre selv, og mye kan din regnskapsfører og
revisor bistå med. Men ikke fall for fristelsen å «bruke de jeg har fordi da er
jeg trygg og de koster mindre».

Skal du få riktig pris og sikre deg en god salgsprosess for alle parter må du
jobbe

med folk som har gjort dette før, og ikke minst kan ta seg den tiden som
kreves.

Det er alltid en stor fare for at salgsprosessen tar svært mye tid og

oppmerksomhet, og at løpende drift blir nedprioritert. Det er lett å
undervurdere omfang på arbeidet, og det personlige engasjementet som



salgsprosessen får. Følgen av det er at det produktet du skal selge forvitrer og
taper seg i verdi.

7. Skap et marked

Den viktigste jobben gode rådgivere kan bistå med er å finne frem til flere
aktuelle kandidater, slik at prosessen blir en kjøpsprosess fremfor en
salgsprosess.

Bruk folk i din egen organisasjon til å lage oversikt over aktuelle kjøpere i
bransjen.

Still spørsmål som:

Hvem tror vi kunne passe?
Hvem har muligheter finansielt?
Hvem vil ivareta våre ansatte og kunder på en god måte?
..og ikke minst, hvem er rette person å snakke med?

En del bedriftssalg ender opp hos konkurrenter eller kolleger som kjenner
hverandre godt.

For å få flere mulige kjøpere på banen er det ofte rett å bruke eksterne
rådgivere til å foreta bransje analyser, finne aktuelle kjøpere i andre bransjer,
sjekke ut finansielle og/eller andre lokale investorer, og ikke minst søke
internasjonale interessenter der det måtte være aktuelt. Deres nettverk kan
være svært verdifullt når du skal bygge en god kandidatliste.

Et siste moment når du skal du ta bedriften ut i markedet, er å vurdere om du i
første fase vil gjøre dette anonymt. Det kan vanskelig gjøres av deg selv eller
egne, men er lettere for eksterne rådgivere.

 



8. Lag en informasjonsplan

Det er 3 vesentlige forhold å håndtere på informasjonssiden:

For det første vil ansatte og ledere kan bli indrefokusert og usikre, og driften
settes

på tomgang om de ikke får rett informasjon.

For det andre vil kunder lettere vegre seg for å plassere ordre når de ikke vet
hva som vil skje fremover.

Og for det tredje er det ofte store mengder informasjon som må fremskaffes og
formidles. Og dette tar tid og ressurser.

Informasjonsstyring er kritisk viktig og du må lage deg en klar plan for hvem
finner frem informasjon og hvem som informeres og når. Et godt
dokumentsenter eller e-rom er ofte nyttig i en tidlig fase, og senere i Due
Diligence prosessen. Her vil en erfaren rådgiver og en transaksjonsadvokat
kunne bistå med konfidensialitets avtaler, også ovenfor kjøpere som til daglig
er konkurrenter, leverandører eller kunder. 

9. Gjør det mulig for kjøper også

I løpet av en lang salgsprosess er det mye du vil kunne ønske få inn i en avtale.

Krav, ønsker, betingelser, forutsetning osv. Det kan også være navn, forhold til
ansatte, geografisk plassering, helt eller delvise aksjesalg, trinnvise salg,
gjenkjøpsavtaler, opsjoner, eller rett og slett det å skulle videreføre
eksisterende avtaler og relasjoner.

Prioriter det som er viktigst for deg og ikke gjør det for vanskelig å kjøpe. Selv
gode løsninger som begge parter vil ha blir ikke gjennomført



dersom løsningen ikke er mulig å få til fordi forhandlingsrommet blir for
smalt.

Husk også at det er myndigheter, banker og andre interessenter som kan hindre
transaksjonen. Noen ganger ser vi også at det kommer velmenende innspill fra
ektefeller og nær slekt/venner, som må velges bort for å få handelen i boks.

10. Vær realistisk  - ville du selv kjøpt dette? 

Til slutt er det fornuftig å tenke gjennom spørsmålet om du selv ville kjøpt det
du skal selge. Med alt det du vet om bedriften; Ville du kjøpt bedriften dersom
DU var kunden?

Gode rådgivere vil søke å balansere realisme og optimisme.

Vi skal be om det vi vil ha, ikke det vi tror vi kan få. Men vi skal ikke be om så
mye at forhandlinger ikke starter i det hele tatt. Gjennom en god
verdiutviklingsprosess vil vi få føling med hvor prisintervallet bør ligge.

 

Lykke til. Og bare ring om du vil ha en prat med oss på Tollboden.
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