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Sammanfattning 
 
En stor del av genomförandet vid ett förvärv handlar om tillvägagångssättet för att få igenom 
processen. Vi har i denna undersökning framför allt tittat på skillnader och likheter mellan 
förvärvsprocessen då det läggs ett offentligt bud och förvärvsprocessen för ett icke-publikt 
förvärv. Syftet med denna uppsats är således att konkretisera dessa skillnader och likheter 
med en analys utifrån teorin och anknyta den till empirin som vi har hämtat från marknaden. 
Detta i syfte att undersöka hur olika förvärvsprocesser kan se ut beroende på om ett bolag är 
noterat på Stockholmsbörsen eller inte. Vidare framställs de olika problem som kan 
uppkomma då den information som ges ut måste vara offentlig och de lagar, regler och 
rekommendationer som reglerar detta. 
 
Undersökningen har utförts både kvantitativt och kvalitativt för att få ett så gediget resultat 
som möjligt. I den kvantitativa delen har vi gått på djupet av den litteratur, avhandlingar och 
artiklar som finns inom ämnet och beskrivit hur förvärvsprocessen går till, både vid offentligt 
bud och icke-publikt förvärv. I den kvalitativa delen har vi fördjupat oss på ämnet genom att 
intervjua ett antal olika företag som både har förvärvat bolag själva samt företag som är 
specialiserade som rådgivare åt företag som vill förvärva bolag. Detta för att få en så rättvis 
bild som möjligt av marknaden. Det är framför allt den kvalitativa delen som har gett oss 
konkreta svar på våra frågor i undersökningen och därifrån har vi kunnat dra slutsatser och 
göra analyser av problemformuleringen. 
 
Studien visar att teorin knyter an till empirin och samspelar i stor omfattning vad beträffar 
tillvägagångssättet vid förvärvsprocessen. Fallföretagen ser i stort sett samma problem och 
möjligheter i processen vid ett företagsförvärv och detta går också att förankra i teorin. 
Studien visar också tydligt att det är ett betydligt mer omfattande arbete som krävs då man 
lägger ett offentligt bud än om man gör ett icke-publikt förvärv. Vid offentligt bud är man 
styrd av en mängd lagar, regler och rekommendationer som man inte behöver bry sig om då 
man genomför ett icke-publikt förvärv. Det är även lättare att det uppstår problem vid ett 
offentligt bud då det är många fler faktorer som måste fungera och stämma överens än vid ett 
icke-publikt förvärv. Att arbeta mot den noterade marknaden kan vara både problematiskt och 
krävande. Detta leder till att processen vid offentligt bud är betydligt mer tidskrävande och 
kostsam. 
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1. Introduktion 
 
Idag ses företagsförvärv som en naturlig del av den strategiska affärsutveckling som sker i 
företag. Det sker ca 700 företagsköp per år enbart i Sverige. Ett av de främsta motiven är 
att man anser sig kunna höja värdet på företaget genom att köpa ett annat. 
I de flesta förvärvsprocesser kan man se köpet som systematiskt och tillvägagångssättet 
beror självfallet ovillkorligt på vad för slags företag man köper, storlek, nationalitet osv.  
 
Planen för tillvägagångssättet i en förvärvsprocess består först och främst av strategiplanering, 
men tonvikten ligger i genomförandet och analysen av målbolaget där förhandling och 
värdering är otroligt viktiga faktorer för det fortsatta tillvägagångssättet av processen innan 
man till slut kan upprätta köpeavtalet samt skriva under det.1 
 
I teorin finns det flera olika motiv till förvärv och det är viktigt att man redan innan själva 
förvärvsprocessen drar igång vet vad det är för syfte man vill uppnå med köpet. Det är i 
slutändan alltid ett syfte som är viktigast för köparen, synergier som ger en värdeökning av 
hela företaget.  
Exempel på motiv till förvärv som skapar ett mervärde i företaget är tillväxtönskan, 
internationalisering, skatteeffekter o.s.v.  Porter 2 talar om några "legitima" orsaker till förvärv 
som t.ex. ett utökande av portföljen, omstrukturering, kunskapsöverföring och 
aktivitetsdelning. 
 
I USA talar man om en "fluga" kring förvärven och om köpmani. Undervärderade och 
strategiskt intressanta företag förväntas helt enkelt att bli uppköpta. I Sverige känner vi inte av 
samma köpmani men kan dock se paralleller vad det gäller den kortsiktighet som existerar i 
många av affärerna.  
För vem skapar förvärvet egentligen värde och kan en divisionschef ha egna incitament till 
förvärvet? Dessa är vanliga frågor då ett företag skall köpa ett annat. Många av de 
nyförvärvade företagen blir också till en belastning för köparen snarare än en tillgång p.g.a. 
kraven på en snabb avkastning på nyinvesteringen. Av många olika anledningar så uteblir de 
synergieffekter man hoppats på efter förvärvet. Faktorer som kan påverka detta är t.ex. 
nedåtgående konjunkturer eller ett för högt bud. 
Roeloffs, Rosellon och Savill 3 har i en undersökning kommit fram till att de flesta förvärv 
inte ger något värde alls till aktieägarna i det köpande företaget och Porter 4 menar att 
historiskt sett är det endast bankerna och säljarna som tjänat på förvärven. 
 
Offentliga bud kan bli fientliga om styrelsen ställer sig fientligt till det. Så skedde nyligen då 
Old Mutual lade bud på Skandia och deras styrelse bedömde att budet inte var attraktivt för 
Skandias aktieägare. Man menar på att ett samgående med Old Mutual saknar industriell logik 
och bedöms ge begränsade synergier vidare avspeglar budet inte Skandias framtida 
möjligheter. Detta meddelar Aktiespararna i ett pressmeddelande den 23 september 2005. 
 
 
 

                                                 
1 Olve, 1988 s. 23 
2 Harvard Business Review, 1987 May-June 
3 PricewaterhouseCoopers, Out-Performance 
4 Porter, 1980 s.333 
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1.1 Definition av undersökningsproblemet 
 
Våra grundläggande frågeställningar när vi har bearbetat både teori och empiri har varit:  
Hur ska köparen agera vid ett offentligt bud respektive icke-publikt förvärv? Vilka är 
skillnaderna i processerna gällande offentligt bud och icke-publikt förvärv? 
 
 
 

1.2 Syfte 
 
Kraven på globalisering, diversifiering och kunskap ökar vilket leder till att även kraven på ett 
väl genomtänkt företagande ökar. Förvärv ses därför ofta idag som ett led i ett långsiktigt 
arbete och en samordnad del av affärsutvecklingen. 
 
Förvärvsprocessen ställer krav på både konkret kunskap i att agera rätt samt förståelse över 
vad i förvärvet som är av värde för den enskilde köparen. Det är således viktigt att analysera 
över hur den gemensamma framtiden kommer att se ut såsom funderingar kring hur framtiden 
skulle kunna te sig utan förvärvet. Detta ger möjligheter till en rad olika analyser och 
infallsvinklar över hur mycket förvärvet i sin helhet kan vara värt. Arbetet kring agerandet i 
förvärvsprocessen är omfattande och krävande.  
 
Vad är det som är viktigt och skapar värde för ett företag? Detta måste besvaras innan man vet 
vad man letar efter att förbättra sin nuvarande företagssituation med. Vid förvärvande av ett 
företag kan det innebära att man vill rädda det man redan har eller utöka och förbättra till 
något internationellt.  
 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur man oftast agerar vid ett offentligt bud 
respektive ett icke-publikt förvärv och utvärdera de mest framträdande likheterna och 
skillnaderna. Vidare vill vi även undersöka det samspel mellan teorin och marknaden som 
eventuellt finns vad beträffar agerandet.  
 
 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Vi har valt att fokusera på den delen av förvärvsprocessen som handlar om hur köparen agerar 
när man lägger ett bud på ett annat företag och strategin för att få igenom förvärvet då man 
lägger budet. Vi kommer att titta både på offentliga bud och på icke-publika förvärv och 
därefter göra en analys av hur de olika tillvägagångssätten ser ut.  
Det intressanta kommer att vara att analysera de stora skillnaderna runt offentliga bud 
respektive icke-publika förvärv och vi har därför valt att intervjua både fallföretag som har 
förvärvat genom offentligt bud samt företag som har förvärvat icke-publika bolag. Som en 
ytterligare hjälp i analyserandet har vi talat med både en sakkunnig person som arbetar med 
corporate finance och en av Sveriges bästa advokater inom detta område.  
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2. Metod 
 
Metoden innebär en plan för att samla in, organisera och integrera data. Hur man väljer 
att angripa problemet beror på vilka frågor som uppkommer och vilket slutresultat som 
eftersträvas. Vid forskning är det viktigt med pålitlig information och data som man 
erhåller genom säkra metoder. Resultatet ska sedan kunna användas på ett tillförlitligt sätt 
av de parter som är berörda. Nedan beskriver vi hur vi har gått tillväga för att besvara syftet 
med uppsatsen. Metoden är således det verktyg som används för att uppfylla syftet. 
 
 
 

2.1 Deduktion respektive induktion 
 
Den vetenskapliga kunskapsbildningen kan i stora drag ske antingen genom deduktion eller 
genom induktion. De är båda begrepp för slutledning. Den deduktiva metoden utgår från 
befintlig teori och prövas vidare genom empirin för att sedan antingen utvecklas eller kanske 
helt enkelt förkastas. Den induktiva metoden saknar däremot en relevant teoretisk referensram 
att utgå ifrån och utgår istället från empirin som sedan skapar teorin. Den induktiva metoden 
kännetecknas således av en mer explorativ karaktär där forskaren samspelar med verkligheten 
och är lyhörd för dess budskap.5  
 
I vår undersökning har vi främst använt oss av den deduktiva metoden då vi har arbetat utifrån 
teorin för att förstå empirin för att vidare analysera resultatet.  
 
 
 

2.2 Kvantitativ respektive kvalitativ metod 
 
Den kvantitativa forskningen innebär att man samlar in material som ofta är uttryckt i 
sifferform för vidare utvärdering med statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Vid 
användandet av en kvantitativ metod är det lättare att dra generella slutsatser inom 
problemområdet än vad det är vid en kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning innebär sådan 
forskning som fokuserar på verbala analysmetoder och till skillnad från en kvantitativ ansats 
så syftar den kvalitativa till att ge en djupare förståelse av problemet.6  
 
Vi har valt att arbeta både kvantitativt och kvalitativt för att kunna ge en klar bild av 
problemet och för att tydliggöra effekterna agerandet vid ett förvärv. I den kvantitativa delen 
har vi avsett att avspegla den variation som finns av problemet samt förklara och iaktta 
fenomenet. Detta har vi gjort genom insamling av information och fakta av relevant litteratur, 
artiklar och avhandlingar. I den kvalitativa delen avser vi att återge och gå in på djupet av 
problemet genom att intervjua ett antal undersökningsenheter i syfte att få en förståelse av 
problemet och för att kunna analysera agerandet och hur man kan förbättra det.   
 

                                                 
5 Holme & Solvang, 1997 s.51 
6 Holme & Solvang, 1997 s.76 
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Vid intervjuerna har vi inte använt oss av standardiserade frågeformulär utan arbeta kvalitativt 
då vi efter intervjuerna vill analysera svaren. Frågeformuläret har med andra ord använts som 
diskussionsunderlag. Metoden framhäver subjektiva inslag som lättare kan fångas upp med 
verbala analysmetoder. Frågeställningarna kräver en anpassning till situationen och valet av 
metod kommer att underlätta detta.   
 
 
 

2.3 Fallstudie 
 
Vi har arbetat med undersökningen som en fallstudie där vi har undersökt ett flertal variabler 
hos ett fåtal utvalda enheter. Vi har med hjälp av fallstudien kunnat skapa en helhetsbild av 
varje fall. Fallstudiebaserad forskning ger empiri för analys och slutsats. Fallstudier används 
vidare ofta vid komplexa och svårförutsägbara undersökningar och vi ansåg därför att detta 
har passat bra vid en undersökning av företagsfusioner. Fallstudiebaserad forskning möjliggör 
en holistisk ansats vilket innebär att vi löpande har tittat mellan delar och helhet.  
 
 
 

2.4 Litteratur och information 
 
Vi har huvudsakligen använt oss av offentliga källor då de konfidentiella källorna inte går att 
tillgå med tanke på branschens karaktär. Vi har börjat med att studera en del 
forskningslitteratur inom det område som vi har valt att arbeta med för att skapa oss en 
förförståelse. Det är nödvändigt att ha förkunskaper inom ämnet för att kunna göra ett urval 
av den teori som är relevant för vårt undersökningsarbete. Vi har sedan fortsatt arbetet med att 
samla in empiri framförallt via intervjuer men även teoretiskt. Med utgångspunkt från empirin 
har vi analyserat, tolkat och dragit slutsatser i undersökningen. 
 
 
 

2.5 Reliabilitet respektive validitet 
 
Vid bedömningen av forskningens kvalitet är det viktigt att granska reliabiliteten 
(tillförlitligheten) och validiteten (giltigheten). Reliabilitet är en förutsättning för att validitet 
ska uppnås, dock behöver inte ett reliabelt mått ha validitet. Det är till och med i de flesta 
undersökningsfall nästan omöjligt att uppnå full inre validitet.  
En hög reliabilitet uppnår man om ett antal oberoende mätningar av samma fenomen ger 
samma eller liknande utslag vilket det i stor utsträckning gjort för oss i våra undersökningar. 
Reliabiliteten visar alltså i vilken utsträckning fel och förutfattade meningar påverkar 
resultaten. Det är svårare att uppnå reliabla mått vid kvalitativa undersökningar än vid 
kvantitativa.7  
 

                                                 
7 Holme & Solvang, 1997 s.163-168 
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För att säkra validiteten har vi försökt att ställa rätt frågor till rätt personer. Vidare anser vi att 
det är lättare att uppnå validitet i en kvalitativ studie i och med den uppföljning, närhet och 
kontroll som vi har använt oss av vid dessa studier. 
 
 
 

2.6 Val av företag 
 
Vi kontaktade Vinge och Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB för att förankra den 
teorin vi har samlat på oss i empirin. Dessa företag är båda stora på området corporate finance 
och M&A med avdelningar som är specialiserade på tjänster för fusioner samt köp och 
försäljning av företag. Bland dessa tjänster ingår olika typer av analyser och värderingar och 
vår tanke var att bl.a. få veta mer om förvärvsprocessens betydelse vid ett förvärv. 
 
Som fallföretag har vi valt att intervjua SKF och Gunnebo som har gjort icke-publika förvärv 
de senaste åren samt TDC-Song och tre andra bolag som vill vara anonyma som i sin tur har 
förvärvat genom offentligt bud under de senaste åren. Vi har valt att intervjua dessa företag 
utifrån att de har gjort intressanta och betydande förvärv. 
 
 
 

2.6.1 Intervjuer 
 
Intervjuerna av företagen som ingår i undersökningen har skett på plats hos företagen, via 
telefon eller via mail. Vår ambition var att ge den intervjuade stort utrymme till att göra egna 
associationer samt att ha egna åsikter och värderingar runt de frågor som vi ställde. Vi har 
därför att använt oss av relativt öppna frågor som inte har förberedda svarsalternativ. Vi anser 
i detta fall att det är en stor fördel att respondenten inte har styrts av några svarsalternativ utan 
istället har haft möjlighet att fritt besvara frågorna utifrån sin egen situation. Det är viktigt att 
vi vid oklarheter i frågeställningen noga har förklarat för respondenten vad innebörden 
verkligen var så att vi har fått så sanningsenliga svar som möjligt.  
 
Intervjuerna har krävt en hög kunskap hos oss som intervjuar och vi har därför att ägnat 
mycket tid till att läsa in oss på den litteratur och de artiklar vi har inom ämnet. Vi har i största 
möjliga mån intervjuat våra respondenter gemensamt för att vi skulle kunna utveckla och 
bolla frågorna bättre med varandra både under intervjuerna men även för att vi senare skulle 
kunna analysera hur vi uppfattade och tolkade svaren. 
För att etikidealet skall vara uppfyllt har vi att frågat våra respondenter vid intervjuerna om de 
har önskat att materialet skall behandlas konfidentiellt och vidare om vi får använda oss av 
citat. De flesta av fallföretagen har valt att få vara anonyma. 
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3. Vetenskaplig ansats  
 
De viktigaste byggstenarna i vad som brukar kallas paradigm är kunskapssyn, 
människosyn och verklighetsuppfattning.8 Dessa är viktiga att ta upp då vår syn på 
människan, kunskap och verkligheten kommer att påverka vårt tillvägagångssätt med 
uppsatsen. 
 

3.1 Kunskapssyn 
 
Inriktningar såsom positivismen och hermeneutiken kan härledas ur rationalism och 
empirism, vilka är varandras motsatser i synen på kunskapsgenerering.  
Positivismen har sin grund i empirismen och förutsättningen är att det finns en sann verklighet 
som vi kan få vetskap om genom erfarenheter.9 
Hermeneutikens huvudtes menar helheten endast kan förstås ur sina delar och omvänt att en 
del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten.10 Hermeneutiken är subjektiv till 
skillnad från positivismen och forskaren använder medvetet sina värderingar i 
forskningsprocessen.11 
 
Då vi i uppsatsen för ett resonemang om samspelet mellan teorier och iakttagelser av 
marknaden så kan man ana drag av positivism. Vi kan dock inte kalla oss för hermeneutiker 
då det skulle kräva en djupare förståelse av studieobjekten.  
Samhällsvetenskapen, med företagsekonomin inräknad, anser vi vara beroende av 
interaktionen av olika individer, I och med detta menar vi att ett hermeneutiskt synsätt med 
inslag av positivism bäst beskriver den kunskapssyn som ligger till grund för vår uppsats. 
 
 
 

3.2 Människosyn 
 
Vad den enskilde individen anser vara viktigt eller oviktigt, bra eller dåligt, rätt eller fel 
kommer ursprungligen ur den ram av föreställningar som de bär med sig. Denna ram består av 
kunskaper, erfarenheter och värderingar som påverkar hur individen uppfattar och beskriver 
verkligheten.12 Vår uppfostran, våra erfarenheter och samhället vi lever i påverkar vår ram av 
föreställningar och således också även de tolkningar vi gör av omvärlden. 
Vad det gäller vår undersöknings utformning, tillvägagångssätt och hur vi presenterar 
resultatet så är detta av objektiv karaktär, medan uppsatsen i sig är subjektiv. 
 
 

                                                 
8 Starrin & Svensson, 1994 s.41 
9 Patel & Tebelius, 1987 s.31 
10 Alvesson & Sköldeberg, 1994 s.115 
11 Patel & Tebelius, 1987 s.34 
12 Lundahl & Skärvad, 1982 s.37 
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3.3 Verklighetssyn 
 
Verkligheten kan, från vår utgångspunkt, ses som en social konstruktion. Verkligheten är 
enligt detta synsätt ej beroende av oss utan växlar mellan våra egna upplevelser och den 
upplevelsestruktur som vi har skapat med andra under en lång tid.13 Vi skapar oss en bild av 
hur verkligheten ser ut genom dels de sekundärdata som behandlar ämnet förvärv och dels 
genom vår utbildning. Det är dock inte säkert att denna syn stämmer överens med synen hos 
företagen eller de enskilda individerna inom denna bransch. Vi kommer att påverkas av de 
studieobjekt vi interagerar med samtidigt som vi påverkar dem. Detta kan bilda grunden till 
nya uppfattningar och en kunskapstillväxt för både forskare och deltagare.14  
 
 
 

                                                 
13 Arbnor & Bjerke, 1994 s.192 
14 Holme & Solvang, 1991 s.46 
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4. Teori  
 
Som bakgrund till ett företagsförvärv använder man sig av ett företags affärsidé. Man bör 
fråga sig i vems intresse förvärvet ligger, är det företagsledningen eller är det för att ägarna 
skall få bättre avkastning på sina pengar? I vissa fall kan det även vara en kombination. 
 
Vid förvärvande av ett företag bör man börja med att arbeta igenom en väl strukturerad 
företagsanalys av det objekt som man är intresserad av. Det kan vara företagets organisation, 
produkter, marknad medarbetare och konkurrensanalyser som kräver en mer noggrann 
undersökning. Vid större investeringar eller uppköp så genomför man en Due Diligence, som 
är en ännu mer omfattande företagsanalys som kräver att man gräver djupare i informationen 
om företaget och redovisar sedan denna informationsinsamling som en rapport. 
Dessa analyser utförs av utomstående experter som anlitas av företaget då det krävs mycket 
branscherfarenhet. De anlitade experterna hjälper företaget genom hela processen av analys, 
värdering och slutligen även förhandlingen. Utifrån denna information och de kunskaper som 
man har fått om företaget kan man sedan bilda sig en uppfattning om vad och vilka processer i 
företaget det är som skapar värde i företaget och utifrån det göra en värdering, det vill säga 
hitta de så kallade värdedrivarna för att kunna sätta ett pris på företaget. 
När ett företag överlåts så kommer det in en hel del skattekonsekvenser i bilden som ger 
betydande effekter både för köparen och för säljaren. Man bör därför redan före överlåtelsen 
ta dessa i beaktning.  
När det sedan är dags för själva förhandlingen så måste denna ske under sträng sekretess. Man 
måste vara försiktig med vilken information som man delger motparten utifall det inte 
genomförs någon affär samt att man måste vara noga med att det inte läcker ut till några fler 
än den närmsta berörda kretsen och framförallt inte till konkurrenter. När man sedan kommer 
fram till affär så måste man bestämma hur betalningen skall ske, vilken form av köpeskilling 
som de vill ha betalt i. De allra vanligaste formerna av betalning är i antingen kontanter eller 
aktier.15  
 
 
 

4.1 Varför köps företag? 
 
Man brukar säga att ett företagsförvärv är en del i en utvecklingsprocess för ett företag vilken 
syftar till att förverkliga affärsidén och uppnå de målsättningar som företaget har satt upp.16  
 
Den typiska budgivaren vid ett publikt förvärv är ett industriellt företag eller ”holding 
company” som har funnits på StSE (Stockholm Stock Exchange) i minst tio år. Det typiska 
målföretaget är ett industriellt företag med färre än tio år på StSE.17  
Gällande vinstmaximering vid ett förvärv så är det till stor fördel om det köpande företaget 
och målföretaget har en någorlunda liknande verksamhet då t.ex. synergieffekter lättare kan 
uppnås.18  
 

                                                 
15 Johansson & Hult, 2002    
16 Sevenius, 2003  
17 Holmén, 1998   
18 Vaara, 1995  
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Man kan dela upp anledningen till ett företagsförvärv i tre olika motiv: Rörelsemotiv, 
Ägarmotiv och Ledningsmotiv. 19 
Rörelsemotiv innebär att förvärvet skall ha som motiv att ge ökade marknadsandelar eller 
minskade kostnader d.v.s. att tillgodose rörelserelaterade motiv. Man kan dela in de 
rörelserelaterade motiven i tillväxt, resurser och synergier. De rörelsebetingade motiven ses 
som konkreta och värdeskapande. 
Ägarmotiv innebär att målföretaget betraktas både som en rörelse och som en tillgångsmassa 
eller självständig intäktskälla. Man betraktar köparföretaget som en portfölj med separata 
affärsidéer eller riskbilder. Motivet är att man vill komma åt något speciellt med företaget 
som t.ex. ett varumärke eller kanske en tillgång som är fördelaktigt värderad. 
Företagsförvärvet blir då ett sätt att sprida risker genom diversifiering eller ett sätt att skapa 
värde genom en senare avyttring. 
Ledningsmotiv innebär att man ser ett samband med ledningens arbetssätt och inflytande. 
Ibland kan ledningen försöka skapa nya marknadsvillkor eller ny affärslogik. De exporterar då 
deras affärsmetoder genom transaktionen.  
Man kan ofta se likheter mellan ledningsmotiv och ägarmotiv men det finns även en rad 
konflikter mellan ledning och ägare.  
Om motivet för ett företagsförvärv ska kännas helt rätt så bör alla dessa tre motiv vara 
tillfredsställda.20  
 
I Harvard Business Review 1987 ifrågasatte Harvard-professorn Michael Porter den då 
pågående vågen av förvärv i USA. Han såg kritiskt på varför man tror att en koncern skall 
vara mer framstående än separata företag. Det finns enligt Porter fyra vettiga motiv som kan 
vara betydande för ett företagsförvärv.21 
 

1. Att ägaren vill bygga en portfölj och därmed få riskspridning. 
Företaget vill skapa värde för aktieägaren på ett flertal sätt och använder sin expertis och 
analytiska tillgångar för att hitta attraktiva förvärvskandidater som den enskilde aktieägaren 
inte kan hitta själv. Företaget måste visa på professionella lärdomar och tillhandahålla 
kvalitativ information och vägledning inför affären. Om ett företags plan för spridning är att 
hitta ett samband mellan attraktivitet och ”cost-of-entry” prov så måste de hitta lovande men 
undervärderade företag att förvärva. Förvärvade bolag måste vara undervärderade för att de 
ska överleva förvärvet till det nya bolaget.   
Som sammanfattning kan man säga att det generellt är bättre att bli ett rent investment bolag 
och att köpa minoritetsposter på olika områden. 22 
 

2. Omstrukturering av företaget för att t.ex. ända mönstret av ett företag i en bransch. 
Ett företag som ägna sig åt att omstrukturera sig är attraktivt då de ägnar sig åt att söka upp 
oupptäckta, nedgångna eller hotade organisationer eller industrier för att ändra deras strategi 
och bygga upp dem på nytt. Genom förvärv nyskapar man dessa företag eller industrier och 
man kan sälja av de delar som inte behövs och de som inte är kostnadseffektiva samt kanske 
föra samman vissa gamla och nya enheter med varandra. Resultatet blir ett stärkt företag eller 
en förändrad och omgjord industri. 23 
  
 

                                                 
19 Sevenius, 2003 s.44 
20 Ibid s.45 
21 Harvard Business Review, 1987 May-June 
22 Ibid 
23 Ibid 
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3. För att överföra kunnande inom gruppen. 
Man ser varje affärsenhet som en värde aktivitet och dessa ska sammanfogas i en slags 
värdekedja genom att man överför sina kunskaper inom gruppen. Värdekedjan definierar de 
två typer av relationer som kan skapa synergieffekter. Den första är företagets utsikt för att 
överföra kunskap eller expertis till liknande värdekedjor. Den andra innebär möjligheterna till 
att dela aktiviteterna, att t.ex. två olika affärsenheter kan dela samma försäljningsstyrka eller 
logistiska nätverk. Syftet är således att ett företag med stort kunnande skall kunna delge ett 
företag med mindre kunnande. Det mest effektiva sättet att göra detta på kan vara att köpa upp 
företaget med mindre kunskap så att det nya och det gamla koncernbolaget kan ta lärdom av 
varandra under ledningen av det mer etablerade bolaget. 24 
 

4. Föra att kunna dela på vissa aktiviteter inom koncernen. 
Det fjärde koncernsyftet handlar om förmågan att dela på aktiviteter i värdekedjorna inom 
koncernen då det ofta leder till fördelar. Detta kan göras då något koncernföretag är 
ofullständigt på något plan och därför behöver ännu mer integration inom koncernen. Det kan 
dock även vara till nackdel om det är så att vissa enheter inte presterar tillräckligt och därför 
måste avyttras. Detta är också en form av omstrukturering, som i punkt två, men om man här 
inte lyckas prestera de strategiska synergier som var förväntade så utesluts man ur koncernen. 
Man kan förbereda sig inför detta genom att göra en vinst-förlust kalkyl och därmed se om de 
förväntade synergierna kommer att uppnås.25 
 
 
 

4.2 Offentligt bud respektive icke-publikt förvärv 
 
Det privatägda bolaget har en permanent ägarkrets medan det noterade bolagets aktier alltid är 
föremål för handel till ett pris som bestäms av marknaden. På så sätt är det noterade bolaget 
alltid till salu till ett visst pris. Om någon vill köpa samtliga aktier krymper dock utbudet 
vilket kräver en premie. Ett bud på ett börsbolag kräver normalt förankring hos huvudägarna 
och styrelsen.  
Due Diligence avseende börsbolag kompliceras av att aktieägarna har rätt till lika information. 
Detta medför ju att köpare inte kan få tillgång till information som inte övriga ägare har eller 
kan ta del av. 26 
 
I det privatägda bolaget har ägaren all information. I det börsnoterade bolaget har ägarna 
typiskt sett mycket mindre information än ledningen.27 
 
 
 

4.3 Offentligt bud 
 
När ett erbjudande är offentligt så är det riktat till specificerade eller ospecificerade aktieägare 
i ett företag med spritt aktieägande. Dessa företag är allt som oftast är börsnoterade men det är 

                                                 
24 Ibid 
25 Ibid 
26 Lars Wallenberg, Gunnebo 
27 Ibid 
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inte ett krav utan med offentligt menas en vidare krets, vilket innebär minst 200 aktieägare.28 
Förvärvet kan vidare vara riktat till antingen samtliga eller enbart vissa aktieägare i företaget.  
Då det kan vara svårt att föra förhandlingar med samtliga aktieägare i ett bolag så för man 
förhandlingarna oftast mellan budgivaren och majoritetsägaren och/eller med målföretagets 
styrelse inför ett offentligt erbjudande. Oftast ser den potentielle köparen till att nå en 
överenskommelse med större ägare innan man lägger ett offentligt bud då de flesta svenska 
börsföretag har en majoritetsägare.  
 
Från den 1 januari 2006 så är, enligt ABL, gränsen för tvångsinlösen av aktier gällande vid 
90% av kapitalet istället för 90% av rösterna som det var tidigare. 29 
  
Offentliga bud regleras av avtalslagen, köplagen och aktiebolagslagen. I Sverige finns civil 
och associationsrättslig lagstiftning men de reglerar inte direkt offentliga erbjudanden. Det 
finns däremot en börsrättslig normgivning i form av regler. Offentliga bud berörs dock både 
av avtalslagen och av köplagen. Avtalslagen reglerar formen för hur avtal skall slutas, dels 
eventuell jämkning och ogiltighet i avtalet30. Dessa offentliga erbjudanden utgörs vanligtvis 
av ensidigt upprättade standardavtal, ofta hänvisat till som anslutningsavtal.31 Avtalslagen 
grundar sig vidare på att anbud och accepter är bindande och skall komma inom en viss tid. 
Budgivaren är nu enligt löftesprincipen bunden av anbudet under angivna period.32  
Anbud utgör ett definitivt ställningstagande och ett vanligt anbudsvillkor är att man vill 
erhålla minst 90% av kapital i målbolaget.  
 
I NBK:s OE regler anger att det finns en skyldighet till budplikt. Denna budplikt innebär att 
om mer än 30 % av rösterna köps upp av en ägare så måste denne inom fyra veckor antingen 
lägga bud på hela företaget eller sälja en viss del av sina aktier i företaget så att dessa hamnar 
under 30 % av rösterna. Budpliktens syfte är att ge möjlighet till övriga aktieägare i 
målbolaget att lämna detta då ett kontrollägarskifte har skett.  
 
I lagen om handel med finansiella instrument och i NBK finns det utformat hur prospekt skall 
vara utformade. Det prospekt som anges i lagen om handel med finansiella instrument gäller 
endast nyemissioner och gäller inte vid kontantförvärv. Emissionsprospektet skall då 
innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av emissionen eller erbjudandet. 
Prospektet skall lämnas in till Finansinspektionen med ansökan om registrering. 
 
I NBK anges att budgivaren skall upprätta ett prospekt. Om det är ett svenskt AB så skall 
styrelsen ansvara för prospektet och dess innehåll medan om det är ett mindre förvärv så kan 
VD ansvara för prospektet. 
 
För att en accept skall medföra avtal skall den vara ren, d.v.s. den skall överensstämma med 
anbudet och ha inkommit inom tidsfristen. I NBK:s regler anger man att acceptfristen skall 
vara minst tre veckor och får inte börja förrän prospektet har lagts fram.  
 
Köplagen reglerar felaktigheter i överlåtelsen av egendom (aktien). En vanlig tvist i samband 
med förvärv gäller fel i aktie som t.ex. ej korrekt upplysning i sakförhållanden.  
 

                                                 
28 ABL 1 Kap. 4 §, Branschpraxis 
29 ABL 14  kap. 31 § 
30 AvtL. Kap. 3 
31 Bernitz, 1993 s. 13 
32 AvtL. 1-3 §§ 



 16

Aktiebolagslagen reglerar frågor gällande aktiebolag och där finns regler som berör bolagets 
aktiekapital, skötsel samt ägande. ABL beaktar tre frågor vid förvärv: 
Nyemissioner, vem som fattar beslut i överlåtelsefrågor samt tvångsinlösen. 
  
NBK har regler för t.ex. flaggning och offentliggörande av förvärv, även lagen om handel 
med finansiella instrument tar upp frågan om offentliggörande.  
 
I lagen säger man att flaggning skall ske när förvärvarens andel av röstetalet för samtliga 
aktier i bolaget uppnår eller överstiger någon av gränserna 10, 20, 33 1/3, 50 och 66% och när 
överlåtelsen medför att överlåtarens andel av röstetalet för samtliga aktier går ner under någon 
av dessa gränser.33  
 
NBK:s regler går ännu längre och anger att anmälan bör ske när en transaktion medför att 
innehavet uppgår till eller går ner under någon av gränserna fem procent och därefter varje 
procenttal jämnt delbart med fem till och med 90 procent av antalet röster eller aktier.  
 
NBK kräver ett offentliggörande av förändring i aktiekapital. Reglerna gäller dessutom utöver 
aktier även ett flertal typer av finansiella instrument.  
Enligt NBK så bör även offentliggörandet av transaktionen ske senast kl. 9.00 börsdagen 
närmast efter dagen för transaktionen.  
Enligt lagen gäller ett offentliggörande senast inom sju dagar efter transaktionen.  
 
 
 

4.4 Förvärvsstrategin 
 
Förvärvsstrategin har fyra stycken huvudfrågor. Vad har man för affärsidé, den 
grundläggande strategins utformning, målet med förvärvet samt vilka alternativa 
samarbetsformer som finns.34 
 
Man kan övergripande beskriva en förvärvsprocess i tre faser: Strategifasen, 
Transaktionsfasen och Integrationsfasen.35 
Strategifasen är ägnad åt motiven till att köpa ett företag. Den innefattar köparens analyser 
och aktiviteter som behövs för att nå fram till företagsförvärvets målsättningar och kontakten 
med säljare. Strategifasen börjar alltså med att ta fram den första idén till ett företagsförvärv 
och avslutas med en preliminär överenskommelse till att transaktion skall genomföras. 
Det man först börjar med i Strategifasen är en så kallad Strategisk analys. Den innefattar 
köparens långsiktiga målsättningar samt dess behov och alternativ väl analyserade. När den 
Strategiska analysen är klar och om den visar att ett företagsförvärv vore det bästa sättet för 
att för köparföretaget uppnå deras målsättningar så kommer processen att fortsätta med 
sökning av företag. Detta innebär att man söker, identifierar och preliminärt utvärderar 
enskilda företag som kan vara potentiella målföretag. Man väljer ut ett eller flera lämpliga 
företag och gör noggrannare analyser av dem samt att förhandling mellan köpare och säljare 
sätter igång. Man avslutar Strategifasen med att kontakta säljaren och därefter underteckna 
någon form av föravtal, t.ex. ett intentionsbrev. För att fortsätta processen och för att köparen 

                                                 
33 LHF 4 kap. 1 § 
34 Olve, 1988 s. 22 
35 Sevenius, 2003 s. 13 
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skall fortsätta att vara intresserad av målföretaget så måste man värdera företaget. 
Företagsvärdering är värderingsprocessen av målföretaget som ofta startas redan under 
Strategifasen. Den innebär en analys av målföretagets finansiella status och dess 
värdedrivande egenskaper och resulterar slutligen i att man kan sätta ett rimligt värde på 
företaget.36   
 
Innan ett företag lägger bud på ett annat så kan det vara till fördel för det köpande företaget att 
köpa en mindre andel av målföretaget, så kallat ”toehold”. Företag med toehold kan använda 
detta till en fördel vid budgivning.37  
 
En grupp med aktieägare som har 10 % av aktierna i målföretaget kan stoppa förvärvet om de 
vill, s.k. friendly takeovers.38  
 
 
 

4.5 Hur påverkas aktieägarvärdet vid fokuserat respektive diversifierat 
förvärv? 
 
När ett företag gör ett fokuserat förvärv innebär detta att företaget investerar i en industri eller 
verksamhet som liknar dess egen. Motsatsen till detta kallas för diversifierat förvärv d.v.s. det 
förvärvade företagets verksamhet skiljer sig markant från köpeföretagets.  
Ett problem vid förvärv är att aktieägarnas intresse för att reducera risk förbises, detta gäller 
främst då ledningen inte har något eget humankapital investerat i företaget. Vid reducerad risk 
minskar dock aktieägarvärdet vilket i sig kan vara negativt. Aktieägarvärdet ökar då ett 
företag investerar i en industri som liknar företagets egna d.v.s. ett fokuserat förvärv. Enligt 
denna mening så bör företag alltså inte diversifiera sin verksamhet.39  
 
När fokus i företaget minskar (diversifieringen ökar) så tenderar även företaget att bli ett så 
kallat ”takeover target” d.v.s. det riskerar att lättare bli uppköpt.40 
Vad det gäller relationen lönsamhet/diversifiering finns det olika meningar runt detta. Lang 
and Stulz (1994) menar t.ex. att det är företag med låg lönsamhet som diversifierar sig, medan 
andra anser att företag har låg lönsamhet just p.g.a. att de diversifierar sig.41 
Vid diversifiering uppstår kostnader som kan förknippas med den assymetriska information 
som uppstår då verksamheter är alltför olika s.k. agency costs. Dessa försvinner naturligt i och 
med en fokusering av verksamheten. Det finns i litteraturen flera exempel på hur man kan 
kontrollera ledningen och på detta sätt begränsa diversifikationen. Den mest använda 
kontrollmekanismen kallas "managerial shareholdings" (Jensen and Meckling 1976) och 
innebär att ledare med personlig förmögenhet investerad i företaget kommer att förlora på 
denna investering om de engagerar sig i värde-reducerande beteende. En ökning av fokusering 
inom företaget skulle maximera aktieägarvärdet.42 En studie gjord av Lins and Servaes´s 

                                                 
36 Ibid  s.14 
37 Lindqvist, 2003  
38 Holmén, 1998  
39 Holmén, 1998  
40 Ibid  
41 Ibid   
42 Ibid  
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1997, tyder på att diversifikation som görs av företagsledare vilkas incentiv är på samma linje 
som aktieägarnas ökar företagets vinst.43  
 
Vinsten varierar vanligtvis beroende på typ av diversifikations strategi. Då ett företag går från 
stort fokus till hög diversifiering så varierar avkastningen efter typ av industri. En strategi där 
diversifieringen är nära relaterad till företagets egna verksamhet ger den bästa avkastningen.44 
 
 
Forskning visar också att diversifikation kan vara framgångsrik under vissa andra 
omständigheter: 
 
1) Då det är stor likhet vad det gäller industriellt fokus mellan målföretag och köpare. 
Avkastningen på det egna kapitalet ärr högre för strategier med relaterad diversifikation än för 
strategier av orelaterad diversifikation.45 
 
2) Då den interna marknaden för kapital är verkligt disciplinerad och företagsledningen blir 
ordentligt belönad. 
Diversifikation leder till en typ av "agency costs". Ledningsstyrda företag gör mer 
diversifierade avtal än aktieägarstyrda företag.46 
 
3) Då kapitalmarknaden är mindre effektiv. 
Avkastningen från sammanslagningar var positiva och signifikanta under 1960-talet, en tid då 
författarna ansåg att USA:s kapitalmarknad var mindre effektiv i att allokera kapital än den är 
idag.47 
 
4) Då produktmarknaden är under en avregleringsperiod eller annan turbulens. 
Avreglering av marknader inbjuder till att företag i relaterade industrier kan göra entré.48  
  
5) Då det ena eller båda företagen har signifikanta informationsbaserade tillgångar. 
Det finns bevis på att diversifierade företag för över kunskap och intellektuellt kapital mer 
effektivt än publika marknader. Diversifikation lönar sig då moderföretaget och målföretaget 
är informations intensiva företag.49 
  
En annan fördel med fokusering är att det blir lättare att kontrollera och förbättra likviditeten 
för företagets aktie. Den negativa effekten på aktieägarvärdet som uppstår av diversifieringen 
kommer av att incentiven är olika i dessa orelaterade industrier vilket leder till negativa NPV-
investeringar.50 
 
Hur påverkas då aktieägarvärdet vid tillkännagivandet av ett fokuserat respektive diversifierat 
förvärv? Enligt Martin Holméns studie av detta i ”Essays on corporate aqcuisitions” så 
tenderar avkastningen hos de budgivare som gör ett fokuserat förvärv att vara större än för de 
företag som gör ett diversifierat förvärv. Denna skillnad brukar dock inte kunna märkas förrän 

                                                 
43 Ibid  
44 Rumelt, 1974 
45 Rumelt, 1974 och Rumelt, 1982 
46 Amihud & Lev, 1981 och Denis et al, 1997 
47 Hubbard & Palia, 1999 
48 Bruner, 2004 
49 Morck & Yeung, 1997 
50 Holmén, 1998  
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efter fyra eller fem dagar då det brukar ta ett tag för analytiker att värdera eventuella positiva 
synergi effekter från förvärvet på kassaflödesbasis. 
 
Något som skulle kunna tala för en diversifiering av företagets verksamhet är att 
odiversifierade företag har en skattenackdel då skattesystemet behandlar vinster och förluster 
assymetriskt, (Majd and Myers 1987).51 
 

                                                 
51 Ibid  
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5. Due Diligence vid företagsförvärv 
 
Due Diligence innebär att man granskar och undersöker det företag som man vill förvärva 
eller sammangå med genom olika analyser. Man gör en Due Diligence inom olika områden 
som t.ex. legal, kommersiell, finansiell, kulturell och miljö. Dessa presenteras nedan. 
Stockholmsbörsen har regler för hur information vid förvärv genom offentligt bud skall 
behandlas där man reglerar så kallad selektiv information. Detta är regler för hur 
konfidentiell information som ges ut vid Due Diligence skall behandlas av de ”insiders” 
som får ta del av den. 
 
 

5.1 Due Diligence 
 
Omfattningen på en Due Diligence beror på vilken risknivå som köparen är villig att ta samt 
tillgång resurser och tid. Syftet med undersökningen är att hitta främst negativa saker och 
faktorer som påverkar risken med att förvärva företaget men även att hitta positiva faktorer. 
Hur stor och omfattande undersökningen blir beror på hur stor kunskap det köpande företaget 
har om målbolaget och dess marknad, innan förvärvet sker. En effektiv och omfattande 
undersökning skall ge köparen en bra förhandlingsposition och skapa kunskap om företaget. 
Omfattningen på undersökningen beror även på hur mycket information som säljaren är villig 
att lämna ut samt hur mycket som behöver klargöras för att köparen skall vara nöjd med 
säkerheten gällande avkastningen och risknivån i målbolaget. Även målbolagets vilja att bli 
såld och graden av konkurrens med köparen är bidragande faktorer som styr omfattningen på 
en Due Diligence. 
Det finns både en "bred" Due Dilligence och en lite tunnare variant. Den breda är att föredra 
då den innefattar:52 

• Risker och möjligheter 
• Det förflutna, nuet och framtiden. 
• Företagets partners som t ex huvudkunder och leverantörer. 
• Den finansiella statusen hos företaget och vilka "affärer" som 

bidragit till denna. 
• Interna och externa förhållanden i företaget. 
• Grundläggande data i företaget samt experternas uttalanden. 

 
 
Köparen kan genomföra undersökningen med två metoder vilket innebär att faktiskt 
undersöka företaget genom Due Diligence samt att kräva garanti från säljaren. Vanligtvis 
kompletteras dessa två metoder med varandra. Att kräva garanti från säljaren medför att 
köparens undersökningsplikt minskas. Skalan på denna garanti går från allmänt hållen till 
mycket preciserad.  
Vid företagsförvärv så ställer man samman en garantilista som blir säljarens förpliktelser med 
avseende på målbolagets standard.53 
 

                                                 
52 Bruner, 2004 
53 Hellner & Ramberg, 2001  
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5.1.1 Legal Due Diligence 
 
Legal Due Diligence undersöker och utvärderar pågående och eventuella framtida processer 
mot målbolaget samt viktigare avtal ingångna av detta bolag. Man tittar även på pågående och 
befarade tvister samt eventuella krav. 
 
 

5.1.2 Kommersiell Due Diligence 
 
Kommersiell Due Diligence undersöker och utvärderar målbolagets kultur, produktion, 
produkter, marknader samt leverantör och kund kontakter. Den skall göras i syfte att ge 
köparen en förståelse för stabiliteten och möjligheterna i målbolagets verksamhet. Köparen 
måste också inse vilka konsekvenser som kan uppkomma i verksamheten till följd av att 
förvärvet genomförs. Man måste identifiera tre olika områden: 
1) Skälet bakom förvärvet 2) Förväntad effektivisering och uppstådd synergi av förvärvet, 3) 
Hur målbolaget är tänkt att bli integrerat. 
Man kan vidare dela in kommersiell Due Diligence i två delar: 
En generell analys av målbolagets operativa struktur, styrelsens roll och ersättningsavtal samt 
en undersökning och utvärdering av bruttovinsten för olika produkter och service, 
diskuterande marknaden, försäljningsavtal och marginaler. 
 
 

5.1.3 Finansiell Due Diligence 
 
Finansiell Due Diligence undersöker och utvärderar målbolagets finansiella resultat och 
ställning. Det man bör undersöka i en finansiell Due Diligence är den finansiella 
informationen och den finansiella ställningen. Man kan dela upp finansiell Due Diligence i tre 
olika delar: redovisnings- och rapporteringssystem skall beskrivas. Man skall vidare studera 
internredovisningssystem i företaget och hur man utför kostnadsstyrning. Det är också viktigt 
att titta på målbolagets redovisningspolicy. Man bör göra en analys av eventuella avvikelser 
mellan budgetutfall och prognoser som är gjorda för närmast föregående år.  
Resultaträkningar, budgetutfall och prognoser bör beaktas samt kassaflödet och dess 
underliggande faktorer. Det är vidare viktigt att titta på vilka åtgärder som har tagits för att 
åtgärda skillnaden i olika prognoser och dess konsekvenser. Vilka produkter eller 
produktlinjer har målbolaget tillfört eller avvecklat under de närmast föregående åren och vad 
har de gjort för investeringar. 
Balansräkningar för målbolaget skall analyseras för att få en bild av deras skulder och 
tillgångar. Det kan vara så att tillgångarna har övervärderats och att de uteslutit vissa delar av 
skulder. Det är en fördel om man kan ta del av revisorernas granskning för att snabbare och 
enklare få en korrekt bild av målbolaget. Man bör också beakta deras tekniker och principer 
för skatteplanering.   
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5.1.4 Kulturell Due Diligence 
 
Kulturell Due Diligence går ihop med kommersiell Due Diligence och belyser problematiken 
med den kulturella integrationsprocessen. Integrationsprocessen blir mer problematisk om 
företagen som skall integreras har olika företagskulturer och om de kommer från olika länder 
med skilda kulturella förutsättningar. 
 
 

5.1.5 Miljö Due Diligence 
 
Miljö Due Diligence innebär att företaget i största mån det går se till att de påverkar miljön så 
lite som möjligt. Detta innefattar att företaget tänker på att miljöarbete skall vara 
förebyggande och syfta till kontinuerliga förbättringar av verksamheten i miljöperspektiv. Det 
kan handla om att se till att leverantörer också lever upp till denna miljöpolicy och att 
företaget ser till att minimera mängde miljöavfall, återvinna papper och restprodukter.  
 
 
 

5.2 Stockholmsbörsens noteringsavtal & Selektiv information 
 
Vid notering av ett bolag på Stockholmsbörsen så skall det skrivas på ett så kallat 
noteringsavtal. Noteringsavtalet är ett civilrättsligt avtal med Stockholms fondbörs och ett 
börsbolag som parter. När ett företag är noterat så är ett av de viktigaste kriterierna att man 
lämnar information av god kvalitet till marknaden. Stockholmsbörsen ställer ett krav på detta 
undertecknande av noteringsavtal för både de A- och O-listade bolagen.  
 
Finns det skälig anledning att tro att ett offentligt erbjudande, helt eller partiellt, kommer att 
komma på ett noterat bolag, så skall parterna informera börsen så fort som möjligt om detta.54 
Detta gäller för att man skall kunna reglera den annars stora risken för informationsläckage 
och insideraffärer. Börsens regler55 säger att målbolaget i detta läge skall föra en loggbok över 
vilka personer, både externa och interna, som före transaktionen erhållit information om 
denna. Loggboken skall innehålla en löpande specifikation över de personer som informerats 
om ett kommande bud med både angivande av tidpunkt och när de erhöll den informationen. 
 
Det är viktigt att målbolaget både informerar börsen samt följer NBK:s regler rörande 
offentligt erbjudande om aktieförvärv. Bolag på Stockholmsbörsen har genom en hänvisning i 
noteringsavtalet till NBK:s OE regler åtagit sig en juridisk förpliktelse att följa dessa regler. 
Detta innebär att bolaget, i samband med att noteringsavtalet undertecknas, blir skyldigt att 
följa både noteringsavtalets och NBK:s reglers bestämmelser. Repressalierna som då kan 
göras gällande är varning, vite eller avregistrering av företagets aktier.56 I det så kallade 

                                                 
54 Stockholmsbörsens Börsregler 2003/2004. Paragraf 32. 
55 Noteringsavtalets bilaga 1, punkt 34. 
56 Stockholmsbörsens noteringsavtal, punkt 5. 
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Företagsfinansmålet så bekräftade HD att börsbolagen har som skyldighet att efterleva NBK:s 
OE regler med noteringsavtalet som underlag.57 
 
Reglerna säger att Due Diligence inför ett företagsförvärv är särskilda fall d.v.s. då noterade 
bolag får lämna ut information till utomstående på annat sätt än genom offentliggörande. 
Informationen som lämnas ut får dock endast vara information som ändå är offentlig d.v.s. 
ingen hemlig information.  
 
Selektiv information är icke offentliggjord kurspåverkande information som i mycket 
speciella fall kan lämnas till utomstående utan att den samtidigt offentliggörs. 
Detta gäller exempelvis vid förhandlingar inför förvärv då den tilltänkta budgivaren eller 
målbolaget kan tänkas behöva speciell information eller att den rådgivare som bolaget har 
anlitat för t.ex. prospekt arbete behöver sådan information.  
Den selektiva informationen skall användas med mycket stor försiktighet och man skall fråga 
sig om den verkligen är relevant för ändamålet. Den bör även kunna offentliggöras i ett senare 
skede så att de som mottagit den frigörs från sin ”insiderposition”. Att vara en ”insider” 
innebär att man blir förbjuden att utnyttja informationen för egen eller annans vinnings 
skull.58  
Bolaget för, som sagts ovan, en egen loggbok över vilka som har tagit del av den selektiva 
informationen.  
Det finns en redogörelse för hur bolaget kan formalisera handhavandet av känslig information 
i syfte att undvika informationsläckage i Stockholmsbörsens Börsregler, kapitel 4, Råd från 
börsen.  
 
 
 

5.3 Skall betalningen ske kontant eller med aktier? 
 
Då ett företagsförvärv genomförs så brukar betalning vanligtvis ske kontant eller med aktier.  
Vad det gäller kontantbetalning kallas den vanligaste varianten för tilläggsköpeskilling d.v.s. 
att det köpande företaget kan skjuta upp en del av kontantbetalningen på framtiden. Säljaren 
kan t.ex. ha garanterat att målföretaget ska uppvisa ett visst rörelseresultat under ett antal 
räkenskapsår eller så kan det finnas andra bakomliggande orsaker till att köpeskillingen skjuts 
upp, som har med målföretagets verksamhet att göra.  
En annan variant av köpeskilling är när den är behäftad med ett så kallat utfallsförbehåll 
(earnout). Detta innebär att köpeskillingen är relaterad till en viss resultatnivå.  
Tilläggsköpeskillingen innebär stora risker i avtalsförhållandet och antalet år med utbetalning 
bör därför begränsas.  
Ofta görs en så kallad tillträdesbesiktning då köparen har möjlighet att kontrollera 
förhållanden i målföretagets räkenskaper. Ett exempel på detta kan vara en besiktning av 
varulagret för att stämma av att det har det värde som har redovisats i balansräkningen. Vid 
tillträdesbesiktning har köparen möjlighet att vänta med betalningen tills besiktningen är 
genomförd. Detta är ett bra alternativ då ett förvärv inte görs i samband med ett bokslut. Ett 
problem med kontantbetalning är att om det efter försäljningen uppstår någon komplikation så 
kan köparen aldrig vara säker på att säljaren har kvar medel för att täcka en eventuell 

                                                 
57 NJA 1985 s. 343 
58 Stockholmsbörsens Börsregler 2003/2004, kap. 3 
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garantibrist. För att säkra köpeskillingen så kan man välja att deponera denna hos en bank 
eller en advokatbyrå.  
Ett annat vanligt betalningssätt är att köparföretaget emitterar aktier till säljaren. Detta görs 
oftast då ett företags aktier har ett officiellt marknadsvärde. Denna typ av emission kallas 
även för apportemission och innebär att målföretagets ägare inbjuds i köparföretagets 
ägarkrets. Aktierna i målföretaget blir då apportegendom. Denna typ av betalning behöver 
inte alltid innefatta aktier, utan kan även ske med andra typer av värdepapper. Ett problem vid 
aktiebetalning är att fastställa pris och tidpunkt för emissionen. Säljaren får inte heller genast 
sälja vidare aktierna i köparföretaget. Inlåsningseffekter kan uppstå för säljaren i form av 
finansiella och skattemässiga nackdelar om aktiepriset för köparföretagets aktier minskar i 
värde efter transaktionen. Även i detta fall förekommer det att man deponerar målföretagets 
aktier för säljarens säkerhet. 59  
 
 
Aktiebetalning används främst när: 
 
1) Ett förvärv i ”vänlig anda”. 
Kontantbetalning är vanligast vid "tender offers", vilka brukar vara fientliga.60 
 
2) Köparens aktiepris är köpvänligt. 
Ju bättre det går för köparföretagets aktie, desto större är chansen till en "share-for-share" 
affär.61 
 
3) Ägandet ej är centrerat. 
När ägandet hos målföretaget och/eller hos köparen är centrerat, så tenderar köpet att bli 
betalat med kontanter. Genom att inte betala med aktier, så undviker köparen möjligtvis att få 
in nya signifikanta aktieägare i företaget med potentialen att göra politiken hos den interna 
aktieägargruppen, instabil.62 
 
4) Då förvärvet är större i storlek. 
Ju större storleken är på målföretaget, jämfört med köparföretaget, desto större är 
sannolikheten att köparen kommer att betala med aktier.63 
 
5) Då köparen inte har så mycket kontanter. 
Själva möjligheten för köparen att betala med kontanter är en avgörande orsak till om 
företaget betalar kontant eller med aktier.64 
 
 
Vad det gäller avkastningen för målföretagets aktieägare så är denna generellt positiv vid 
tillkännagivandet, men varierar beroende på betalningssätt. Vid kontant betalning brukar 
avkastningen vanligtvis vara hög. Samma gäller för betalning med aktier, men avkastningen 
blir här något lägre än vid kontantbetalning. 

                                                 
59 Sevenius, 2003  
60 Zhang, 2001 
61 Bruner, 2004 
62 Chang & Mais, 2000 och Yook et al, 1999 
63 Bruner, 2004 
64 Zhang, 2001, Heron & Lie, 2002 och Chang & Mais 2000 
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Avkastningen för köparföretagets aktieägare är relativt oförändrad vid tillkännagivandet av 
förvärvet. Då betalningen sker med kontanter går aktieägarvärdet från oförändrat till positivt, 
men vid aktiebetalning blir värdet på de egna aktierna signifikant negativt.65  
 
 
 

5.4 Vilken information skall ges till marknaden? 
 
Vid försäljning av ett företag är det viktigt att förhandlingarna genomförs under sekretess. 
Information om den tänkta affären bör inte läcka ut utanför ”den inre kretsen” och då i 
synnerhet inte till konkurrenter p.g.a. att information som lämnas ut under förhandlingarna 
kan vara till skada för företaget om affären inte blir av. Vanligtvis brukar någon form av 
sekretessavtal undertecknas. Detta främst för att skydda säljaren som har den mest utsatta 
positionen och är den som måste lämna ifrån sig mest information.66 
Under förhandlingarna skriver man ett "letter of intent". Detta brev binder de båda företagen 
att handla i god tro. Vanligtvis skriver köparen på ett separat brev om tystnadsplikt och får i 
sin tur viktig privat information om målföretaget.67  
Vid förhandlingen är det givetvis till köparens fördel om det inte finns några konkurrenter då 
det innebär att förhandlingarna kan skötas i lugn och ro. Säljaren brukar dock utnyttja detta 
och gå ut till en vidare krets. På så sätt kan köparen få intrycket av att det finns flera 
intressenter med i budgivningen och köparen försätts då lättare i en stressituation, vilket 
skulle kunna leda till att de fortare bestämmer sig för att genomföra förvärvet. 
Då säljaren officiellt bjuder ut företaget till försäljning så indikerar de samtidigt att ett 
säljintresse finns och detta är till säljarens nackdel. Därför blir det en svår avvägning för 
säljaren då det kommer till huruvida denne skall bjuda in flera intressenter eller begränsa sig 
till att föra förhandlingar med endast en köpare. Då ett beslut om försäljning tagits är det 
sämsta en säljare kan göra att gå från en enda potentiell köpare i avsikt att om denne inte 
skulle visa intresse och då istället närma sig en annan. Chansen att näste potentiella köpare 
skall hoppa på erbjudandet minskar för varje misslyckad förhandling p.g.a. att rykten om att 
andra företag tittat på förvärvsobjektet och förkastat det, sprider sig alltför lätt. Detta leder i 
sin tur till att de potentiella köparna blir medvetna om att säljarens behov av att bli av med 
säljobjektet ökar och priset sjunker. Slutsatsen blir att man, då man bestämt sig för att sälja 
sitt företag, bör erbjuda objektet till en vidare krets vid ett tillfälle.68 
 
Alla förvärv skall granskas av konkurrensrättsmyndigheten som ansvarar för att se till att 
förvärven inte begränsar konkurrensen genom att något företag får en alltför dominant 
ställning, Det ligger i företagens intresse att så tidigt som möjligt under förvärvsprocessen 
inhämta konkurrensverkets mening.69 
 
Den första impulsen vid tillkännagivandet av ett förvärv är att säga så lite som möjligt. Nya 
tillkännagivanden om förvärv ska vara förberedda med ett "legal counsel" för att minimera 
eventuella fel. Detta minimala tillkännagivande gör att eventuella investerare ej får tillräcklig 
information. Detta leder till att investeraren köper eller säljer aktier målföretaget.70  

                                                 
65 Bruner, 2004  
66 Olve, 1988  
67 Bruner, 2004   
68 Olve, 1988 
69 Bertil Villard, Vinge 
70 Bruner, 2004  



 26

6. Empiri 
 
Den här delen bygger på intervjuer vi har varit och gjort på företag som är professionellt 
inriktade på att hjälpa köpare att genomföra sina förvärv. Vi kommer här att redovisa de 
svar vi har fått från våra respondenter på de frågor som vi har valt att ställa till dem. 
Vi kommer att presentera våra respondenters svar under respektive företagsrubrik så att 
man lätt skall kunna urskilja de eventuella differenser som finns mellan de två företagens 
uppfattningar och respons.   
 
 
 

6.1 Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB 
 
Vi träffade Thomas Baekkevold som arbetar på corporate finance avdelningen på 
Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB. Hagströmer & Qviberg Corporate Finance 
erbjuder kvalificerad finansiell rådgivning i samband med 
kapitalanskaffningstransaktioner, förvärv, fusioner samt avyttringar. Kunderna utgörs av 
främst större och medelstora nordiska företag samt utländska företag som önskar 
genomföra transaktioner på den nordiska marknaden. Kunderna återfinns inom alla 
sektorer men flertalet av uppdragen har under senare tid varit inom teknologi- och 
fastighetssektorn.71 
 
Det bör framhållas att det är svårt att i generella termer beskriva hur en förvärvsstrategi ser ut 
för budgivaren. Det är många parametrar som påverkar val och timing vid ett bud och 
förutsättningarna för ett bud är sällan detsamma för ett annat bud.  
 
Strategin och genomförandeprocessen för en budtransaktion kan delas in i olika faser. Det 
börjar oftast med att man sätter upp ett möte eller en diskussion med VD och eventuellt en 
rådgivare. Man tittar då på hur det sammanslagna bolaget skulle se ut och analyserar 
kostnadsposter. 
Man fortsätter efter den processen med att göra Due Diligence för respektive bolag enligt den 
lista som man kom fram till vid det inledande mötet. Man tittar bl.a. efter framtida synergier.  
Vidare tar man hjälp av en antingen finansiell eller legal rådgivare för det fortsatta arbetet då 
man ska analysera Due Diligence. Oftast tittar man på t.ex. business, technical, finansiell och 
legal Due Diligence. 
Privata bolag har inga krav på sig hur de ska gå till väga efter detta moment och de behöver 
inte heller anlita någon rådgivare om de inte vill men det kan vara bra för att upprätta 
köpeavtalet. 
Noterade bolag måste nu gå ut med ett pressmeddelande och innan man går ut med det ska 
man ha konsulterat Stockholmsbörsen. Från offentliggörandet har man sedan fem veckor på 
sig att ta fram ett prospekt.  
Vidare kommer en anmälningsperiod för aktieägarna där de kan välja att antingen acceptera 
eller förkasta budet.   
 
Vad det gäller att upprätta prospekt inför ett förvärv så är det styrande dokumentet EU-
direktivet. 
NBK:s take-over rekommendation är det dokument som ger riktlinjer och rekommendationer 
                                                 
71 http://www.hagstromerqviberg.com/abouthq.asp 
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för hur ett offentligt bud skall genomföras och hur budgivaren skall gå tillväga för att inte 
strida mot god sed på aktiemarknaden. 
 
Betydelsen för det köpande bolaget huruvida man betalar förvärvet kontant eller med aktier är 
enligt respondenten avgörande från företag till företag. En effekt av att man trycker nya aktier 
för betalning är att nyckeltalen i företaget kan blir lidande. Vid kontant betalning så gäller det 
att man ej skall tömma kassan helt men att det i dagens läge med låga räntor kan vara en klar 
fördel att belåna sig för att betala förvärvet. De viktigaste frågorna vid betalningen av 
förvärvet är alltså hur nyckeltalen påverkas samt hur likviditetsstrukturen kommer att se ut i 
det nya bolaget. 
Den dokumentation som skall upprättas i samband med ett offentligt bud där förvärvslikviden 
är kontanter behöver inte vara lika omfattande som när förvärvslikviden är nyemitterade 
aktier.  
 
En rådgivare kan enligt respondenten påverka köparen ganska mycket med vilket beslut han 
skall ta då de faktiskt har konkreta siffror att visa upp. Det är dock i slutändan styrelsen som 
gör det avgörande valet. 
 
Vid ett bud bör man, ur bolagets perspektiv, först gå till en finansiell eller legal rådgivare så 
att man får råd hur man ska agera så att det inte skall läcka någon information och hur man 
agerar ifall det ändå sker. 
 
Den största skillnaden enligt respondenten mellan offentligt bud och icke-publikt förvärv är 
själva genomförandeprocessen av förvärvet. Vid ett privat förvärv är det endast ett köpeavtal 
som behöver upprättas medan vid ett noterat förvärv måste man följa ett antal lagar, regler 
och rekommendationer vilket bland annat innebär en hel del dokumentation.  
 
Om man tar del av konfidentiell information vilket en Due Diligence innefattar så blir man en 
insider och skall därmed följa de lagar och rekommendationer som gäller för insiders.  
 
Den information som skall ges till marknaden ges bland annat genom ett pressmeddelande. 
Efter att anmälningstiden för accept eller förkastande har gått ut så skall ett nytt 
pressmeddelande ges ut. De lagar och regler som reglerar detta är ABL, LHF, EU-direktivet, 
Stockholmsbörsens noteringsavtal samt NBK. 
 
För att få med sig aktieägarna vid ett förvärv så ska man enligt respondenten anlita bra 
rådgivare som kan hjälpa budgivaren att visa att det blir en bra affär för alla aktieägare. Det är 
vidare viktigt att ge information om förvärvet som alla berörda förstår sig på och tar till sig. 
Man kan även ta hjälp av en PR-byrå för att annonsera om det kommande förvärvet och där 
peka på de fördelar som kommer att uppstå för aktieägarna. Det är viktigt att ge en bra 
presentation vid presskonferensen så att man får tidningar och andra nyhetsbyråer att prata väl 
om det kommande förvärvet.   
 
Det är enligt respondenten inte speciellt vanligt att icke-publika bolag följer de lagar och 
regler som gäller för de noterade bolagen då det inte finns någon anledning för dem att göra 
det samt att det är väldigt kostsamt att gå igenom hela den processen.  
 
Den absolut vanligaste anledningen till ett företagsförvärv är enligt respondenten att 
aktieägarna vill få så stor avkastning som möjligt. 
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Budgivaren använder sig inte av någon formel för hur ett bud skall läggas. Det är många 
faktorer som påverkar budgivarens beslut angående hur och om ett bud skall läggas. Bland 
annat genomförs ofta en värdering av målbolaget och en värdering av det nya bolaget 
(budgivaren och målbolaget tillsammans) där budgivaren tar hänsyn till intäktssynergier och 
kostnadsbesparingar. 
 
Enligt take-over rekommendationen så gäller att om man har förvärvat aktier i bolaget sex 
månader innan budet läggs så får budkursen inte understiga den högsta kursen till vilken man 
har köpt aktier för. 
 
Det finns enligt respondenten ingen bra taktik att använda sig av för att slippa få in 
hedgefonder. Det som beror på om hedgefonder kommer in och blockerar är utifrån deras 
egen bedömning huruvida de har möjlighet att gå in och göra en god affär. 
 
Den taktik som man kan använda sig av för att minimera risken för att hedgefonder kommer 
in och blockerar kan t.ex. vara följande: 

1 Tydligt kommunicera att budet ej kommer att höjas. 
2 Man förvärvar en stor del av kapitalet och rösterna i målbolaget i samband med att 

budet offentliggörs 
3 Man förvärvar aktier aktivt i marknaden efter att budet har lagts. 

 
Om hedgefonderna ändå går in och blockerar en viss andel så får man försöka prata med dem 
och fråga till vilket pris som de kan vara villiga att sälja till. Ett annat alternativ är att man 
struntar i dem och nöjer sig med att bara äga t.ex. 85 % av bolaget. 
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6.2 Vinge 
 
Vi träffade Bertil Villard på advokatbyrån Vinge. Vinge kallar sig för en fullservicebyrå 
med strategiskt fokus på M & A och Corporate Finance samt på de specialistkompetenser 
som efterfrågas av kvalificerade köpare av juridiska tjänster. De har som affärsmål att vara 
Sveriges ledande oberoende affärsjuridiska byrå och den mest anlitade partnern på 
internationell nivå. Vinge toppar år 2005 listan över de hårdast arbetande advokatbyråarna 
i Norden med flest antal affärer inom förvärv och fusioner.72 
 
Enligt respondenten finns det två typer av företagsförvärv, det publika budet med budgivare 
då det handlar om uppköp av ett noterat bolag samt den förhandlade transaktionen med 
köpare när det gäller ett privat köp. 
Förvärvsstrategin är i princip lika för dessa två typer då budgivaren eller köparen bestämmer 
sig för att köpa antingen ett bolag som är noterat eller inte noterat.  
Om man bestämmer sig för att köpa ett noterat bolag så börjar man med att gå till styrelsen 
för det bolaget och talar om att man vill köpa aktierna i bolaget. 
Bestämmer man sig för att köpa ett icke-publikt företag så vänder sig köparen direkt till 
säljaren.  
Därefter börjar undersökningsarbetet i form av Due Diligence. Detta arbete är ganska lika vid 
både offentligt bud och icke-publikt förvärv men vid ett publikt förvärv så måste man hålla 
sig inom de lagar och regler som finns.  
Den enda konkreta strategi som man använder sig av är en grundlig analys av bolaget i form 
av Due Diligence.  
Vid ett offentligt bud så kan man välja om man vill göra en Due Diligence eller om man vill 
hoppa över det och istället lägga ett bud på marknaden och förlita sig på den information som 
redan har getts ut. Fördelen här blir då att man slipper dela med sig av konfidentiell 
information och få konkurrerande budgivare.  
Due Diligence har generellt blivit alltmer viktig vid ett förvärv (cirka 95 % av bolagen 
använder sig av detta) och den är oftast väldigt strukturerad samt att den har ersatt förhandling 
om avtalet. 
 
För det köpande bolaget så har det enligt respondenten ganska stor betydelse om köpet betalas 
kontant eller med aktier. Vid kontant köpeskilling ställer säljaren ut garantier som är viktiga 
för det köpande företaget. Medan vid betalning med aktier så sker dels en utspädning för 
aktieägarna i det köpande bolaget dels måste säljaren som erhåller aktier göra en Due 
Diligence på det köpande bolaget eftersom han (d.v.s. säljaren) erhåller aktier i det bolaget. 
Säljaren måste således känna sig trygg över hur bolaget och dess framtid ser ut. För det 
köpande bolaget är det bra med betalning i aktier för att slippa finansiera betalningen vilket 
betyder att man slipper belasta sin balansräkning.  
 
Enligt respondenten kan man som rådgivare påverka kunden i princip hur mycket som helst 
med sina analyser av målbolaget, då det är den kunskap och information som man som köpare 
har att använda sig av.  
Due Diligencen har väldigt stor betydelse för beslutet samt att det finns tre andra syften som 
också är viktiga: 

- Att verifiera att den information som man har fått stämmer överens med den 
information som redan finns på marknaden. 

                                                 
72 http://www.vinge.se 
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- Leta efter om det finns andra brister/risker som man inte har kunnat se med den 
information som man har, så kallade ”lik i garderoben”. 

- Att kunna bestämma sig på basis av den information som man har om bolaget är värt 
det pris som skall betalas. Man måste kunna se de framåtsyftande värdena och 
uppskatta hur mycket pengar man kommer att tjäna på bolaget. 

 
 
Då en köpare vill lägga ett offentligt bud på ett bolag så kontaktar man den legala rådgivaren 
och talar om det. Men samlar då legal rådgivare, finansiell rådgivare samt revisor som då får 
skriva under ett avtal om att informationen som kommer att behandlas i processen är 
konfidentiell. Detta görs så att det inte skall vara möjligt att det läcker någon som helst 
information ut till marknaden.  
Den finansiella rådgivaren skriver sedan samman en liten analys av målbolaget som de sedan 
presenterar inom gruppen. Man bygger därifrån ett case med den information som man har att 
tillgå. 
 
De största skillnaderna mellan offentliga bud och icke-publika förvärv kan delas in i fem 
punkter: 

- I den publika situationen så förhandlar man med målbolagets styrelse och marknaden 
medan det icke-publika förvärvet förhandlar direkt med säljaren. 

- Det publika förvärvet är utan garantier. 
- Vid ett offentligt bud säger börsreglerna att man ej får lämna ut för mycket 

information i Due Diligence. 
- Vid offentligt bud så är läckage risken en mycket stor fråga. 
- Offentliga bud har mycket mer information att ge ut innan man approcherar säljaren.  

 
Vidare kan man enligt respondenten säga att i den publika situationen så gör man mer 
hemarbete. Man går inte till styrelsen och tar upp att man är intresserad av att köpa ett bolag 
förrän man är helt säker på att man vill köpa det.  
 
Enligt respondenten så gör insiderreglerna på marknaden att om man får ta del av 
konfidentiell information så får man enligt insiderlagen inte röja sådan information. Man får 
ej handla aktier när man som köpare har gått till målbolaget och sagt att man vill köpa det. 
I den mån man vill förhindra att någon skall lägga ett bud på ett bolag så bör man ge ut 
konfidentiell information. 
 
Enligt respondenten så skall man i publika situationer så snart man lagt ett bud på marknaden 
gå ut med det i ett pressmeddelande. Därefter så skall man inom fem veckor komma ut med 
ett prospekt till marknaden. 
Budtiden är sedan på tre veckor och i slutet av budperioden måste man informera marknaden 
om hur mycket aktier man fått. 
 
Den anmälningsplikt av företagsförvärv som finns i Sverige är enligt respondenten 
konkurrensrättsmyndigheten som skall erhålla en anmälan om förvärvet samt storlek på det 
köpande bolaget och på målbolaget. 
 
För att få med sig aktieägarna vid ett förvärv så försöker man att få dem att tycka att köpet är 
intressant och det kan vara genom att  t.ex. höja priset vilket gör att det blir intressant för 
aktieägarna att äga aktier i det nya bolaget.  
I ett icke-publikt bolag så ger man ut garantier till aktieägarna för att få dem intresserade.  
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Fördelar med offentligt bud: 

- Bolag som är noterade har redan mycket information att tillgå då den redan finns på 
marknaden. 

- Det finns redan ett värde på aktien som borde vara rätt visande. 
 
 
Nackdelar med offentligt bud: 

- Begränsad tillgång till Due Diligence. 
- Risk för läckor. 
- Inga garantier. 
- Ingen förhandlingsmotpart, alla aktieägare måste vara positiva. 
- En massa regler, man måste följa alla lagar och regler för bud i marknaden. 
- Kortare tid att genomföra förvärvet på. 

 
 
Det är enligt respondenten inte alls vanligt att företag som gör ett icke-publikt förvärv följer 
de lagar och regler som gäller för offentliga bud utan snarare helt ovanligt. Det enda man gör 
är att man följer principen med Due Diligence. 
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7. Fallföretag 
 
Den här delen skall visa hur de företag som vi har valt som fallföretag har arbetat i 
processen vid förvärvande av ett annat företag. Vi har valt att titta på både företag som har 
förvärvat genom offentliga bud samt icke-publika förvärv för att kunna analysera 
skillnader och likheter som kan uppstå i de olika processerna. Var fördelarna och 
nackdelarna finns med de olika typerna av förvärv och om det finns problem som kan 
uppstå i något av fallen men inte i det andra. 
 
 

7.1 SKF 
SKF är världens ledande leverantör av produkter, kundanpassade lösningar och service 
inom lager, tätningar och relaterade tjänster. Företagets verksamhet är organiserad i fem 
divisioner: Industrial Automative, Electrical, Servie samt Auto och Steel. SKF har 83 
tillverkningsenheter i 22 länder och företaget har under senare år gjort ett antal mindre 
icke-noterade förvärv ute i Europa.73 
 
Syftet med SKF:s förvärv har varit att stärka sina kompetensområden samt öka sin 
geografiska närvaro. Tillämpade förvärvsstrategier har varit att först identifiera de företag 
som verkar intressanta för SKF och sedan kontakta dessa för att bygga up en relation. Oftast 
kanske dessa företag ej är intresserade i början men så småningom brukar ett intresse växa 
fram. Ett exempel på detta är de senaste förvärven av Vogel och Jaeger där företagens 
Managing Directors fortfarande leder dessa bolag, men de är en del av SKF. 
SKF har huvudsakligen gjort fokuserade förvärv och även här kan nämnas integrationen med 
Vogel, vilken varit mycket framgångsrik och gjort att SKF kan erbjuda sina kunder kompletta 
lösningar.  
Vad det gäller Due Dillicence så använder sig SKF av detta vid sina förvärv och det har 
ibland lett till att företaget avstått från att göra vissa förvärv p.g.a. priset på målföretaget, 
miljön eller andra anledningar.  
Det senaste av SKF:s förvärv var Jeager i Taiwan. Detta företag var privatägt. 
Aktieägarvärdet kommer eventuellt att gå upp på lång sikt p.g.a. dessa förvärv men det har ej 
påverkats nämnvärt vid förvärvstidpunkten då de förvärvade företagen var relativt små till 
storleken. 
Vid förvärvet skrivs ett "letter of intent" och sedan skickas en press-release ut till marknaden. 
SKF har finansierat sina förvärv kontant, dels för att de haft en bra kassa och dels för att de 
förvärvade företagen varit små till storleken. 
 
  
. 
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7.2 Gunnebo 
 
Gunnebo är en internationell säkerhetskoncern innehållande integrerade 
säkerhetslösningar inom kontanthantering, passage och tillträdeskoll, intrångsskydd och 
brandskydd. De viktigaste kundsegmenten är bank, detaljhandel och anläggningar. 
Gunnebo har förvärvat flera icke-noterade företag de senaste åren.74 
 
 
Syftena med Gunnebos förvärv är så gott som alltid att uppnå strategiska mål avseende 
tillväxt i försäljning och resultat. Mer specifikt kan syftet variera. Förvärvet skall ses som ett 
alternativ till organisk tillväxt då det går mycket fortare att uppnå tillväxt genom förvärv. 
Syftet kan vara att förvärva ökad försäljning inom ett visst område för bolagets produkter. 
Detta kan uppnås genom att förvärva en distributionskanal, t ex en distributör. Ett annat syfte 
kan vara att komplettera ett produktprogram genom att köpa ett bolag med produkter som 
kompletterar de egna. Det kan också vara att utöka en verksamhet med nya aktiviteter. Ett 
annat syfte kan vara att skapa en plattform för de egna produkterna på en ny geografisk 
marknad. Vanligt är naturligtvis också att öka marknadsandelar och rationalisera produktion 
genom att köpa en renodlad tillverkande konkurrent. Gunnebos förvärv innehåller exempel på 
alla dessa varianter. Tilläggas kan att Gunnebo genom köpet av ett antal tämligen stora 
kassaskåpstillverkare i Europa med nationella särdrag åstadkom en konsolidering av 
europamarkanden för högsäkerhetsskåp och en rationell produktionsstruktur. Genom köpet av 
Gateway (2004) (larmbågar) fick Gunnebo tillgång till ett produktprogram för stöldskydd av t 
ex kläder i detaljhandel. Gateway blir nu en viktig del i vårt säkerhetskoncept för 
detaljhandeln. Köpet av Eurofence  (staket och grindar) i år gav en produktionsanläggning i 
Frankrike och försäljningskanaler för våra produkter i Frankrike samt givetvis allmän tillväxt. 
De bolag som förvärvats efter 2001 har avsett bolag som varit tämligen fokuserade. Som mest 
har bolagen haft två olika och i viss mån skilda aktiviteter. Under senare år har Gunnebo 
koncentrerat sitt sökande efter bolag som kan tillföra nya produkter, nya tjänster (främst 
installations- och servicekapacitet) och lokal plattform.  
Avgörande för om ett förvärv blir framgångsrikt är hur integrationen lyckas. Det köpta 
bolaget måste anpassa till den egna kulturen och de egna rutinerna. Dess produkter skall 
introduceras i de egna kanalerna o s v. 
Alla förvärv föregås av omfattande Due Diligence av två slag. Dels gör Gunnebo en 
kommersiell utvärdering avseende bolagets rörelse, lönsamhet, produkter och strategisk 
passform. Dels gör de en mer formell granskning avseende kontrakt, bokföring, tillstånd, skatt 
och miljö. Den kommersiella gör företaget med egna resurser. Den formella gör de med hjälp 
av externa advokater och revisorer men under Gunnebos ledning. Utvärderingen är avgörande 
för om Gunnebo skall köpa eller ej. Naturligtvis ger granskningen också erfarenheter som kan 
nyttjas även i kommande processer.  
Gunnebo har under senare år ej förvärvat något börsnoterat bolag, alltså har de inte utsatts för 
den Due Dilligence problematik som uppstår vid förvärvet av ett publikt företag d v s att 
aktieägarna här har samma rätt till samma information som köparen får. Detta medför då att 
köparen inte kan få tillgång till information som inte övriga ägare har eller får ta del av. 
Aktieägarna i ett börsnoterat bolag har således mindre information än ledningen. Detta har 
dock Gunnebo ej behövt brottas med då ägarna haft all information i de förvärvade företagen.   
Ägarstukturen vid Gunnebos senaste förvärv var således privat och även övriga förvärv har i 
stort sett avsett icke börsnoterade familjebolag. 

                                                 
74 http://www.gunnebo.se 



 34

Gunnebo har i princip skapts genom förvärv och aktievärdet har utvecklats väl. I slutändan 
sätts aktiekursen i förhållande till vinsten per aktie och dess utveckling över tiden. Förvärv 
som enbart ger volymtillväxt ger därför normalt ingen eller mycket marginell kurstillväxt. 
Hur får man då med sig aktieägarna i målföretaget vid ett förvärv? Ägarna måste uppvaktas 
och övertygas om att det ställda förslaget är bra. Det privatägda bolaget har ju dock en 
permanent ägarkrets medan det noterade bolaget aktier alltid är föremål för handel till ett pris 
som sätts av marknaden 
Gunnebo redovisar alltid viss information till marknaden avseende bolagets rörelse jämte 
omsättning, men dock aldrig köpeskilling. 
Företaget erlägger genomgående kontant ersättning. Det kan vara intressant att betala med 
aktier vid större förvärv om den egna aktien har en högre värdering per vinstkrona än det 
köpta bolagets. De studerar dock främst avkastningskalkyler och har i huvudsak genomfört 
förvärv av bolag klart mindre än Gunnebo vilket gör förfarandet med aktielikvid för 
komplicerat. Det kräver t ex ett bolagsstämmogodkännande. Säljarna är också normalt enbart 
intresserade av kontant betalning. 
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7.3 TDC Song 
 
TDC förde en lång bud process där de tävlade med Tele 2 om uppköpet av Song Networks 
där de till slut vann förhandlingen och förvärvade Song Networks. 
 
I februari 2004 ringde Song Networks ett samtal till TDC angående ett eventuellt samarbete 
dem emellan i Norge. En månad senare hade de två bolagen sitt första möte där de diskuterade 
Songs eventuella uppköp av TDC Norge.  
  
I mitten av april bestämde sig TDC för att undersöka möjligheten att förvärva Song Networks 
och kallade till ett möte med Songs ägare. Detta projekt fick kodnamnet Concert.  
I juni anlitar TDC, UBS som finansiell rådgivare och efter att ha gått igenom finansiella 
angelägenheter så bestämmer sig TDC för att fortsätta förvärvsprocessen.  
 
Här emellan gör företaget en begränsad Due Dilligence på målbolaget och den 4 juli ger TDC 
ett inledande bud på Song Networks, vilket Song avböjer då de finner detta oattraktivt. 
Under denna period (juni-augusti) arbetar TDC med att ta fram en affärsplan samt en 
värdering och finner det attraktivt att fortsätta processen med att förvärva Song Networks. 
 
I september görs en vanlig Due Dilligence inför styrelsemötet som äger rum den 11:e och 
några dagar senare, närmare bestämt den 13:e ger TDC ett offentligt bud på Song Networks 
på 70 SEK per aktie.  
TDC får ett "soft irrevocable" av 35 % av aktieägarna och budet anses av marknaden vara 
mycket högt. 
 
Kort därefter, den 23 september kliver Tele 2 in i budandet och lägger ett motbud på 75 SEK 
per aktie och i och med detta förvärvas 10 % av aktierna av Tele 2.  
Genom Tele 2:s bud startar en "quick concentration of shares" varav 20-30 procent av 
aktierna hamnar i händerna på mindre än 10 hedgefonder. Alltså är effekten av att TDC och 
Tele 2 budar upp aktiepriset att hedgefonderna ser sin möjlighet att gå in och blockera. 
Processen fortsätter trots att hedgefonderna har gått in och blockerat då det inte finns mycket 
man kan göra åt detta för tillfället. Om TDC däremot hade lagt ett tillräckligt högt bud från 
början så att Tele 2 inte hade gått in och budat upp aktiepriset hade man lättare kunnat 
undvika att hedgefonderna hade kommit in och blockerat andelar. 
 
TDC höjer nu budet till 82,5 SEK per aktie och förvärvar 33% av aktierna, tätt följt av Tele 2 
som en dag senare ger 85 SEK per aktie. 
 
I oktober inleder TDC förhandlingar med Tele 2 om ett möjligt samarbete, men detta ger ej ett 
positivt resultat efter deras fem möten och TDC lägger den 27 oktober slutligen ett "knock 
out" bud på Songs aktier på 95 SEK per aktie.  
Detta ger TDC 51,6 % ägande och kontroll över Song Networks. Detta leder till att 
budgivningen nu är över och i december togs Song Networks bort från Stockholmsbörsen.  
 
TDC:s uppköp av Song Networks var ett fokuserat förvärv då deras verksamhet är av samma 
typ av affär och syftet var bl.a. att stärka sin marknadsposition. 
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7.4 En större private-equity aktör på den Nordiska marknaden 
 
Vi intervjuade en större private-equity aktör på den Nordiska marknaden som på senare tid 
har gjort ett publikt förvärv på Stockholmsbörsen.  
 
 
Enligt respondenten så gör de Due Diligence för att de skall bli komfortabla med att göra en 
investering, d.v.s. för att konfirmera eller motbevisa deras initiala antaganden om hur värde 
kan skapas i en investering. Den syftar också till att analysera och estimera de risker som 
finns förknippade med ett visst investeringsobjekt. Om Due Diligence visar att antagandena är 
felaktiga, brister i affärsmodell eller verksamhet, eller gör att de blir medvetna om betydande 
risker som de ej är beredda att ta innebär detta att de ej gör affären. Due diligence är därmed 
helt centralt i deras verksamhet. 
 
Regelverket kring Due Diligence är enligt respondenten självklart viktigt. Vad det gäller ett 
listat företag så tillåter regelverket endast mycket begränsad Due Diligence. Därmed blir de 
mer beroende av utomstående expertis, konsultengagemang och andra källor för att göra deras 
analys av bolaget. 
 
Det är enligt respondenten alltid mycket viktigt att genomföra ett publikt förvärv så snabbt 
som möjligt, inte minst för att det är ett av de effektivaste sätten att skydda dem och bolaget 
mot att information om att de tittar på ett möjligt förvärv läcker ut på marknaden. Därmed 
krävs långt förarbete och analys innan bud tillfället. 
 
Enligt respondenten så erbjuder de ett fullvärderat pris från början och köpslår inte. De kan 
inte gå ut med ett pris först, och sen gå upp då detta skulle inbjuda till spekulation varje gång 
de gör en affär. Det är efter att de lagt ett bud upp till var och en av aktieägarna att utvärdera 
huruvida vederbörande skall acceptera eller inte. De flesta marknadsaktörer är professionella 
nog för att avgöra om budet är tillräckligt eller inte. 
 
Enligt respondenten så använde de sig inte av någon speciell formel för hur budet skulle 
läggas. Det är inte så enkelt att man kan göra det utan det varierar från fall till fall. Det beror 
på rådande värdering i marknaden i relation till det värde som de ser i verksamheten givet 
deras investeringscase i fråga om vad de tror går att göra för att utveckla och stärka företaget.  
 
För att slippa få in hedgefonder som blockerar ett bud så skall man enligt respondenten 
erbjuda ett fullvärderat pris från början.  
Om hedgefonderna går in och blockerar en viss andel så kan det enligt respondenten variera 
hur man skall lösa detta problem. Om vissa aktieägare inte vill sälja så kan de inte göra något 
åt detta. Är det ”spekulativa” aktörer som gått in på en hög kurs efter ett bud i syfte att tjäna 
några kronor på att få ut ett högre pris så riskerar de givetvis att förlora den del av budpremien 
de betalat i marknaden när de köpte aktierna om affären ej blir av. 
 
Enligt respondenten så är syftet med detta förvärv att stärka och utveckla verksamheten, något 
som de jobbar på tillsammans med ledningen då de är i början av deras ägandefas. De har en 
investeringshorisont på 3-5 år, ofta längre. 
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Detta förvärv består enligt respondenten av verksamheter av två olika affärer. Dessa har olika 
affärsmodell och kräver olika resurser och åtgärder för att utvecklas på bästa sätt. 
Verksamheterna har separerats legalt och drivs var och en för sig. 
 
Ägarstrukturen bestod vid förvärvstidpunkten enligt respondenten av ett stort antal 
institutionella investorer som ägde merparten av aktierna. Den största ägaren hade omkring  
10 %. Ingen av ägarna spelade en framträdande roll i styrelse eller på annat sätt i fråga om 
corporate governance. D.v.s. de tog ej en aktiv roll i att som ägare driva vissa frågor och 
utvecklingen av bolaget i styrelsen. 
 
Den information som gavs ut till marknaden vid förvärvet var pressrelease och prospekt som 
är publik information.  
 
Enligt respondenten så finansierade de förvärvet med eget kapital och banklån i för denna 
affär lämplig proportion (kontant). De väljer i allmänhet att ej belåna verksamheter för högt, 
för att ej anstränga kassaflöden och annat för mycket initialt. 
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7.5 Ett större energibolag 
 
Vi intervjuade ett större energibolag som för ett tag sedan gjorde ett förvärv på 
Stockholmsbörsen. 
 
Målbolaget som köptes upp i detta fall var betydligt mindre än det bolag som var köpare. 
Målbolaget var noterat och därför var den information som togs fram i Due Diligence väldigt 
begränsad. Detta för att informationen kan vara kurspåverkande samt att den mesta 
informationen redan var offentlig. Det var alltså mycket lite information som kom fram 
genom att man gjorde Due Diligence utan den viktigaste aspekten var för att förstå siffrorna i 
årsredovisningen och balansräkningen bättre. 
Vid utarbetandet av Due Diligence så var de styrda av börskontrakt och börsregler samt den 
undersökningsplikt som gäller. Due Diligence är annars styrd av common law.  
 
Taktiken vid budet på målbolaget var upplagd så som att den som säljer vill ha sin betalning 
fort och därför kan det vara en fördel att betala kontant. Man skall vid offentliggörande av 
budet ange huruvida man tänker betala förvärvet kontant eller med aktier. 
Vi detta förvärv uppkom det ingen premie utdelning fastän de fick med sig 90 % av 
aktieägarna. När det större energibolaget lade sitt offentliga bud så var det samma bud som 
det som de hade lagt till en av de andra delägarna vilket gjorde att det aldrig var några 
problem att få igenom det. 
 
Det större energibolaget kände sig komfortabla med att de skulle få med sig 90 % av 
aktieägarna så de behövde därför inte använda sig av någon formel för att veta hur budet 
skulle läggas. 
 
Det större energibolaget hade så pass stor del av rösterna redan från början så de behövde 
aldrig tänka på någon speciell taktik för hur de skulle lägga budet för att slippa få in 
hedgefonder som blockerar. Hedgefonderna hade ingen anledning att gå in och blockera dem 
då de ändå aldrig skulle lyckats få någon avkastning på att göra det. 
Detta större energibolag är otroligt kapitalstarka vilket gör att hedgefonderna inte är något 
problem. Så pass kapitalstarka företag svälter ut hedgefonderna om de skulle få för sig att 
ändå gå in och blockera. 
 
Syftet med förvärvet var att integrera målbolaget i det större energibolagets koncern och 
sedan plocka ut synergier. De har lyckats med sitt mål och det mindre uppköpta bolaget finns 
ej längre utan är helt integrerat i det större. Det var ett fokuserat förvärv och det har därför 
inte varit några problem att lägga in de olika delarna från det mindre bolaget i det större samt 
att lägga ner huvudkontoret och sälja av det resterande som fanns kvar. 
 
Ägarstrukturen vid förvärvstidpunkten var uppdelad så att det större energibolaget redan ägde 
36 % av målbolaget och de resterande andelarna var dels 36 % ägt av ett annat bolag, 20 % 
var familjeägt samt resten var ”free float”.  
 
Man gav vid förvärvet inte ut mer information till marknaden än vad som var nödvändigt. Det 
större energibolaget är noterat på ett par andra börser i världen också så de var tvungna att 
dessutom se till att de följde alla deras regler. Bl.a. är de noterade på New York börsen och 
följer man bara alla deras regler så är det inga problem då de har de allra strängaste disclosure 
regler att följa och ett gigantiskt regelkomplex.  
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Avslutningsvis så valde det större energibolaget att betala förvärvet kontant. Bolaget har så 
pass stark kassa att det aldrig var aktuellt att betala med något annat medel och dessutom var 
det företaget som de köpte upp så pass litet att det aldrig var någon tvekan. 
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7.6 Ett fastighetsbolag 
 
Vi intervjuade informationsansvarig för ett fastighetsbolag som för ett tag sedan förvärvade 
ett annat fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. 
 
Konsekvensen av att de gjorde en Due Dilligence var enligt respondenten att de innan de hade 
genomfört den inte var intresserade av att handla aktier. De var heller aldrig speciellt 
begränsade av de regler som finns gällande det som står i Due Diligence. 
 
Enligt respondenten så övervägde de aldrig något annat än ett kontantbud vid förvärvet och de 
använde sig aldrig av någon formel som sa hur budet skulle läggas. 
 
Respondenten tror inte att det finns något svar på hur man taktiskt skall lägga ett bud för att 
slippa att få in hedgefonder som blockerar. Respondenten menar att oavsett vem som 
”blockerar” ett bud så är det upp till budgivaren att utvärdera sitt bud och överväga huruvida 
en höjning av budet är motiverat eller ej. 
 
Förvärvet av målbolaget var fokuserat och enligt respondenten så var deras syfte med 
förvärvet att genom en ny strategi i målbolaget kunna realisera de värden som de bedömde 
fanns i bolaget. Vidare så anser de att förvärvet har gjort att de har lyckats med det. 
 
Ägarstrukturen vid förvärvstidpunkten var enligt respondenten spritt ägande med många små 
aktieägare (inemot 90.000) samt ett stort antal svenska och utländska institutioner 
 
Enligt respondenten så gav de ut sedvanlig information till marknaden vid förvärvet. 
 
Finansieringen av förvärvet var enligt respondenten kontant eftersom hela investeringen 
baserades på detta.. 
 
 



 41

8. Resultatredovisning och Analys 
 
Resultatredovisningen syftar till att sammanfatta innehållet i uppsatsen och anknyta teori 
och empiri till varandra. Utefter detta resultat redovisar vi en lösning på vår 
problemformulering som vi ställde i uppsatsens början.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att strategin vid förvärvande genom offentligt bud inte 
skiljer sig nämnvärt från strategin vid förvärvandet av ett icke–publikt bolag. Det förekommer 
dock olikheter senare i processen.  
 
I vår empiri del så har vi kunnat få detaljerade svar främst från Hagströmer & Qviberg 
Fondkommission AB samt Vinge då de har kunnat hjälpa oss med svar på våra frågor på ett 
mer generellt sätt. Fallföretagen har gjort så gott de har kunnat då de har svarat på våra frågor 
men vissa saker har varit lite känsliga för dem att prata om och vi har varit tvungna att 
behandla flera av dem konfidentiellt. Det är inte konstigt med tanke på branschens karaktär 
och det har därför varit bra att ha en finansiell och en legal rådgivare till hjälp med mer 
matiga svar på våra frågor. 
 
Vid ett bud går man först till en finansiell eller legal rådgivare för att det inte skall läcka ut 
någon information. Dessa hjälper till att lägga grunden för ett eventuellt bud genom att bidra 
med sina analyser av läget. Sedan sätter man upp ett möte mellan ledningen för de olika 
bolagen där man diskuterar fördelar och nackdelar med ett eventuellt uppköp. Efter detta tar 
man oftast vidare hjälp av en finansiell och legal rådgivare och gör en Due Diligence. Denna 
hjälper det köpande företaget att få svar på frågor som t ex vilka risker/möjligheter det kan 
finnas med förvärvet, att ta reda på om målbolaget är värt det pris som man skall betala och 
om den information man fått om målbolaget stämmer. Vid ett förvärv av ett noterat bolag är 
Due Diligence relativt begränsad och här måste man även hålla sig till de olika lagar och 
regler som finns. Företag som förvärvar genom offentligt bud kan dock välja om de vill göra 
en Due Diligence eller välja att förlita sig på den offentliga information som redan finns på 
marknaden. 
 
Efter att ha gjort en Due Dilligence har man vid icke-publika förvärv inga krav på sig för hur 
man ska agera, medan ett företag som förvärvar ett bolag genom offentligt bud måste skicka 
ut ett pressmeddelande och efter detta offentliggörande så har de fem veckor på sig att ta fram 
ett prospekt. I slutet av budperioden måste man informera marknaden om hur mycket aktier 
man fått med sig. Förvärvet skall även anmälas till konkurrensmyndigheten. Ett publikt 
förvärv är viktigt att genomföra så fort som möjligt för att förhindra att information läcker ut 
på marknaden. 
 
Ett bra sätt att få med sig aktieägarna kan vara att anlita en bra rådgivare som kan visa att 
förvärvet är till en fördel för aktieägarna. Informationen som ges om förvärvet skall vara lätt 
förståelig och det kan även vara bra att ta hjälp av en PR-byrå. I ett icke-publikt bolag kan 
man ge ut garantier till aktieägarna för att få dem intresserade 
 
Vid kontantbetalning är det viktigt att tänka på att ej tömma sin kassa helt, men med dagens 
låga räntor kan det vara till fördel att belåna sig vid ett förvärv. En effekt av att man emitterar 
nya aktier är att nyckeltalen blir lidande och detta bör tas i beaktning. Det sker en utspädning 
för ägaren i det köpande bolaget. För det köpande bolaget i sig är det bra med betalning i 
aktier då detta innebär att man slipper belasta sin balansräkning.  
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Både de företag som gjort förvärv av bolag genom offentligt bud och de som förvärvat icke-
publika bolag har valt att göra kontantbetalningar då de förvärvade bolagen varit små till 
storleken och alltså inte så dyra. Enligt teorin så är det vanligare att man betalar med aktier 
om förvärvet är av större storlek. 
De flesta företag anger också att de valt kontant betalning då företaget haft en bra kassa vid 
förvärvstidpunkten och betalning med aktier sker främst då köparen inte är så kapitalstark. 
Enligt teorin så är det vanligt med både kontant betalning eller betalning med aktier men med 
tanke på marknadens låga räntor just för tillfället så kan det vara till fördel för det köpande 
bolaget att betala förvärvet kontant. Kontant betalning är självklart inte lika fördelaktigt i tider 
med höga räntor.  
 
Det är vanligast att företag gör fokuserade förvärv för att kunna integrera de uppköpta 
bolagen i deras verksamhet. Dessa uppköp stärker det befintliga bolaget genom att de blir 
större och därvid ökar också aktieägarvärdet och företaget blir på så sätt starkare på 
marknaden. 
Vid diversifierade förvärv så är det oftast ett investeringssyfte med uppköpet som redan vid 
förvärvstidpunkten har en uppsatt tidshorisont. Det uppköpta bolaget används för att hjälpa till 
att stärka och utveckla den befintliga verksamheten och avyttras då målet är uppnått. Enligt 
teorin så är det vanligast att man stärker ett företag genom fokuserade förvärv då det inte är 
samma risk som att försöka stärka ett företag med ett diversifierat förvärv. Det finns dock 
studier som visar på att ett företag visst kan stärkas och att vinstökning sker genom 
diversifierade förvärv om aktieägarna har samma incentiv med förvärvet som ledningen. 
Detta integrerar teorin med den empiri vi har att utgå ifrån ur båda synvinklarna vid denna 
slutsats.  
 
Det finns ingen direkt taktik att använda sig av för att slippa få in hedgefonder som blockerar 
ett förvärv men man bör erbjuda säljaren ett fullvärderat pris redan från början. Det är bara 
dumt att lägga ett för lågt bud som man sedan måste höja det då det kan vara attraktivt för 
hedgefonderna att ge sig in och blockera då.  
Om hedgefonderna ändå väljer att gå in och blockera ett förvärv så finns det inte så mycket 
mer att göra än att försöka komma överens med dem om ett pris som de kan tänka sig att sälja 
för och om det inte går att lösa problemet på det sättet så får man helt enkelt låta dem ligga 
kvar och blockera och nöja sig med den andel man har lyckats köpa upp. 
Är det ett väldigt kapitalstarkt bolag som köper upp ett bolag så har hedgefonderna inte så 
mycket att hämta genom att gå in och blockera. Är ett bolag väldigt kapitalstark så kan de lätt 
svälta ut hedgefonderna och det är därför dumt av hedgefonderna att ens försöka att ge sig in 
för att blockera.  
 
Vi anser utifrån vår undersökning att teorin och empirin samspelar i stor utsträckning men det 
är många parametrar som spelar in i förvärvsprocessen och ter sig olika från ett förvärv till ett 
annat. Det bör därför framhållas att det är svårt att i generella termer säga hur en 
förvärvsstrategi ser ut för budgivaren. Det är t.ex. alltid olika hur man går tillväga vid val av 
målbolag och timing vid ett bud samt att förutsättningarna för ett bud sällan är detsamma för 
ett annat bud. 
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9. Slutsats 
 
De svar som vi har fått från våra respondenter vid våra intervjuer har i stor utsträckning 
stämt överens med litteratur, artiklar och avhandlingar som vi har studerat under 
undersökningens gång och vi kommer här att dra slutsatser runt vår undersökning.  
 
Man kan säga att processen då köparen lägger ett bud på ett bolag är olika huruvida förvärvet 
är icke-publikt eller genom offentligt bud. Dessa skillnader belystes bäst av de rådgivare som 
vi har intervjuat. Man kan förankra teorin i det som de sa och därmed visa mer detaljerat på 
att ett offentligt bud kräver betydligt mycket mer omfattande arbete innan processen kan 
avslutas och är därför även mycket mer kostsam än om man väljer att göra ett icke-publikt 
förvärv. Rådgivarna var även noga med att belysa alla de lagar, regler och rekommendationer 
som man måste följa vid ett offentligt bud men som man slipper då man förvärvar privat.  
 
Due Diligence var man generellt i branschen positiva till och det sker i dagens läge inte 
speciellt många förvärv utan att man gör denna undersökning. Vid icke-publika förvärv är det 
viktigt att göra Due Diligence för att få fram information om målbolaget och vid offentligt 
bud kan man nöja sig med den information som redan är offentlig eller välja att göra en mer 
omfattande undersökning. När man gör Due Diligence vid offentligt bud så finns det även där 
regler som man måste följa. Denna selektiva information innebär att man blir en ”insider” och 
måste underteckna ett sekretessavtal för att konfidentiell information inte ska läcka ut på 
marknaden. Denna process är väldigt viktig, för om det kommer ut konfidentiell information 
på marknaden så kommer priset på målbolaget förmodligen att förändras mot hur det skulle 
ha sett ut utan detta informationsläckage. Budet kan då aldrig bli rättvisst efter en sådan 
incident och processen kan inte fortsätta på ett gediget sätt.  
 
Köpeskillingen vid förvärv varierar oftast mellan kontant betalning och betalning med aktier. 
Vilket att dessa två sätt man väljer att betala med beror på vilket sorts förvärv det gäller och 
hur läget ser ut på marknaden. Man kan relatera detta både till teorin och till empirin då våra 
fallföretag hade betalat sina förvärv kontant vilket kan knytas an både i att det är mindre bolag 
som de har förvärvat, de har stark kassa samt att det är goda tider just nu för att ta banklån att 
betala sitt förvärv med istället för att förvärva med aktier.  
 
Anledningen till att företagen som vi har talat med har gjort förvärv har antingen varit för att 
stärka sin marknadsposition och de har då gjort ett fokuserat förvärv eller så har de enbart 
handlat i investeringssyfte och då gjort ett diversifierat förvärv. Även detta kan vi förankra i 
teorin som säger att man kan göra vinst på båda sätten. 
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10. Avslutande diskussion 
 
Uppsatsen avslutas med våra egna reflektioner kring processerna i ett företagsförvärv samt 
tankar som har kommit upp under undersökningens gång. 
 
Vi har under undersökningens gång blivit alltmer varse om förvärvsprocessens enorma 
komplexitet och att det är väldig många faktorer som spelar in vid varje enskilt förvärv för att 
utfallet skall bli lyckat. Ett litet misstag kan göra en stor skillnad och timingen är av yttersta 
vikt. Många misslyckade förvärv beror på att målbolaget inte har värderats rätt och därför 
läggs budet fel och framtiden ter sig inte så som man hade tänk sig vid förvärvstidpunkten. Vi 
ser därför den stora vikten av att anlita kompetenta rådgivare som kan värdera och undersöka 
målbolaget så precist som möjligt. 
 
Vi tror att det är vanligt att man som budgivare gör fel i att man vid ett förvärv väljer att lägga 
ett för lågt bud från början. Man riskerar då både att få in högre bud från andra aktörer på 
marknaden samt att hedgefonderna kan se sin möjlighet till att gå in och blockera andelar och 
tjäna pengar på det. Dessa problem kan undkommas om man gör en rättvis värdering av 
målbolaget redan från början och lägger budet utefter den.  
 
En annan viktig aspekt i processen är att noga tänka över hur mycket konfidentiell 
information som man behöver för att kunna göra sig en rättvis bild av målbolaget. Det är 
viktigt att inte ta reda på mer än vad man behöver veta då detta i slutändan kan leda till att 
man förlorar målbolaget till en mer kapitalstark konkurrent i budgivningen. 
 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår undersökning generellt säga att det inte finns någon 
tydligt rekommenderad strategi vad det gäller själva upplägget av förvärvsprocessen inför 
budet under förutsättning att man följer de lagar, regler och rekommendationer som finns. 
Man måste således skräddarsy en profil utefter varje företags enskilda förutsättningar så att 
det skall passa in i processen. 
För att nå de perfekta förutsättningarna för ett förvärv måste även omvärldsanalysen och val 
av värderingsmodeller tas under stor beaktning. 
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Appendix 
 

Frågor ställda till fallföretag som har gjort icke-publika förvärv 
 
1. Vad har era syften varit med förvärven och har ni uppnått dem? 
 
2. Vad har ni använt er av för olika strategier vid era förvärv? 
 
3. Har era förvärv främst varit fokuserade eller diversifierade förvärv och hur har den typen 
(fokuserat eller diversifierat) påverkat förändringar i företaget? 
 
4. Använder ni er av Due Diligence vid era förvärv och i sådant fall hur viktiga har deras 
resultat varit för de fortsatta förvärvsprocesserna? 
 
5. Hur såg ägarstrukturen ut vid ert senaste förvärv? 
 
6. Hur har aktieägarvärdet påverkats av era förvärv? 
 
7. Hur går man tillväga för att få med sig aktieägarna vid ett förvärv? 
 
8. Hur mycket information brukar ni ge ut till marknaden vid era förvärv? 
 
9. Hur finansierar ni era förvärv (kontant eller med aktier) och varför väljer ni det sättet? 
 
10. Var budet på målföretaget offentligt? 
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Frågor ställda till fallföretag som har förvärvat genom offentligt bud 
 
1. Vilken var konsekvensen av att ni gjorde en Due Dilligence och hur betydande var den 
konsekvensen? (D.v.s. att man inte får handla på marknaden då man gör en Due Diligence 
och hur viktig är den då egentligen?) 
 
2. Hur begränsade var ni av de regler som finns gällande det som står i Due Diligence? 
 
3. Hur lade ni taktiskt upp budet av ert förvärv? (D.v.s. att det t.ex. går snabbare att betala 
med kontanter.) 
 
4. Hur talade ni om detta för aktieägarna/marknaden för att ni skulle få så stor accept som 
möjligt utan att behöva betala mer än det bud ni hade lagt från början? 
 
5. Använde ni er av någon formel som sa hur budet skulle läggas, beroende på hur stor andel 
av aktieägarna som ni hade fått med er från början? 
 
6. Hur skall man taktiskt lägga ett bud för att slippa att få in hedgefonder som blockerar?  
 
7. Vad gör man om hedgefonderna går in och blockerar t.ex. 15 % samt vilka problem skapar 
detta och hur kan man då gå vidare i processen? 
 
8. Vad var ert syfte med förvärvet och har ni uppnått det? 
 
9. Var ert förvärv fokuserat eller diversifierat och hur har den typen (fokuserat eller 
diversifierat) påverkat förändringar i företaget? 
 
10. Hur såg ägarstrukturen ut vid ert förvärv? 
 
11. Hur mycket information gav ni ut till marknaden vid förvärvet? 
 
12. Hur finansierade ni förvärvet (kontant eller med aktier) och varför valde ni det sättet? 
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Frågor ställda till Vinge och Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB 
 

Alla frågor besvaras ur två synvinklar, offentligt bud respektive icke-publikt förvärv. 
 
 
1. Vilken är den bästa strategin/taktiken att använda sig av vid ett företagsförvärv? 
 
2. Hur stor betydelse har det om förvärvet betalas kontant eller med aktier? 
 
3. Hur mycket kan ni påverka köparen med era analyser av målföretaget?  
 
4. Vilka går du till först vid ett bud för att de inte ska läcka information? Hur resonerar man?  
 
5. Vilka är de största skillnaderna mellan offentligt bud och icke-publikt förvärv? Hur 
påverkar dessa skillnader förvärvsprocessen och förvärvsstrategin? 
 
6. Om man gör en Due Diligence så får det konsekvenser som att man låser sig mot att handla 
på marknaden, hur betydande är den konsekvensen för era kunder vid utförande av Due 
Diligence? 
 
7. Vilken information skall ges till marknaden under förvärvsprocessen? Vilka lagar och 
regler reglerar detta? 
 
8. Hur ser anmälningsplikten av företagsförvärv ut i Sverige?  
 
9. Hur skall man agera mot köparen? 
 
10. Hur går ni till väga för att få med er så många aktieägare som möjligt vid ett förvärv? 
 
11. Vad finns det för några för- och nackdelar med offentliga bud? 
 
12. Hur vanligt är det att företag som gör ett icke-publikt förvärv följer de lagar och regler 
som gäller för offentliga bud 
 
13. Finns det någon formel som säger hur ett bud skall läggas, t.ex. beroende på hur stor andel 
av aktieägarna som man får med sig från början? 
 
14. Finns det någon taktik för att slippa få in hedgefonder som blockerar och hur fortsätter 
man processen om detta ändå händer? 
 
 


