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UTDANNELSE 

• 1967: Elektronikkingeniør Oslo Ingeniørhøgkole 

• 1974: Bedriftsøkonom Handelshøyskolen BI, Oslo 

• Videreutdannelse innen strategisk planlegging og ledelse, 
industriell markedsføring, internasjonalisering, 
økonomistyring, strategiske oppkjøp og fusjoner, 
verdivurderinger, endringsledelse, styrearbeid m.m. 

 

STYREERFARING 

Har gjennom perioden som operativ leder og senere som konsulent 
hatt styreverv (styreformann/-medlem) i ca. 50 noterte og unoterte 
SMB bedrifter med forskjellig eierstruktur, bransjetilhørighet, 
størrelse og utviklingssituasjon. 

YRKESERFARING 
• 1987- : Konsulentvirksomhet i eget selskap InnoBiz AS 

• 2009-2010: Founding partner i Synergos AS, Lysaker 

• 2008-2009: Senior Rådgiver i Saga Corporate Finance AS, Oslo 

• 2001-2007:  Partner i Nordic Merger AS, Oslo 

• 2001-2007: Partner i IMAP – International Network of M&A Partners –  
 verdens ledende nettverk av uavhengige M&A rådgivere  

• 1995-2000:  Partner i DHT Corporate Services AS, Drammen  

• 1990-1995: Partner i Interforum Partners AS, Drammen 

• 1996-1998: Adm. direktør (interim), Brødrene Sørensen Service AS,  
 Skien 

• 1995-1996: Adm. direktør (interim), Bugge & Gjertsen AS, Drammen  

• 1990-1991: Adm. direktør (interim), Notodden Elektronikk AS og  
 ProPartner AS, Notodden 

• 1985-1987: Adm. direktør, Norcontrol Simulation AS, Horten  

• 1983-1985: Divisjonssjef, AS Kongsberg Våpenfabrikk,  
 Divisjon Norcontrol, Horten 

• 1983: Ass. divisjonssjef, AS Kongsberg Våpenfabrikk,  
 Maritim Divisjon, Horten  

• 1978-1983: Markedsdirektør, Stentor AS, Trondheim 

• 1976-1977: Geschäftsführer, Fernseh System Gesellschaft Mader  KG, 
 München 

• 1973-1975: Produktsjef Læremidler, Tandbergs Radiofabrikk AS, Oslo 

• 1968-1972: Utviklingsingeniør/prosjektleder, Tandbergs Radiofabrikk AS, 
 Båndopptakerlaboratoriet, Oslo 

• 1967-1968: Utviklingsingeniør, Standard Telefon og Kabelfabrikk AS, Oslo 

FAGLIG PROFIL 

• Kjøp og salg av selskaper/virksomheter  

• Endringer i eier- og selskapsstrukturer 

• Strategisk partnersøk  

• Generasjonsskifter 

• Strategi- og virksomhetsutvikling 

• Omstilling og restrukturering 

• Aktivt styrearbeid 
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• Svar: Så mye som en konkret kjøper er villig til å betale 

• Uansett hvilke metoder som brukes for å beregne 
verdien, bestemmer markedet den endelige  
strategiske verdien 

• Verdivurderinger gjøres i en abstrakt verden – 
transaksjoner i den virkelige verden 

• Prisen påvirkes av en rekke andre faktorer enn de 
regnskapsmessige 

• Uavhengig av verdivurderinger kreves en kjøper og en 
selger for å avtale en pris, gjennomføre transaksjonen og 
derved sette markedsverdien  

• Gjennom å identifisere områder som skaper verdi for 
ulike kjøpere, får man frem den strategiske verdien 

• Flere konkurrerende budgivere samtidig, skaper et 
kjøpermarked og øker selgers forhandlingsstyrke for å 
få frem den reelle markedsverdien på et gitt tidspunkt 
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• Makroøkonomiske forhold har også innvirkning på verdien av unoterte SMB selskaper 

• En verdivurdering anses ofte som en kvantitativ analyse, men bak tallene ligger 
det utøvelse av en virksomhet som krever en kvalitativ/strategisk vurdering 

• Verdivurdering av en bedrift kan bli svært forskjellig om den utføres av en selger 
eller en kjøper 

• Den fremtidige kontantstrømmen gir i realiteten bedriften en verdi som kjøperen 
overtar og betaler for 

• Estimerte kontantstrømmer kan ofte være «kontantdrømmer» 

• Ved å bruke alminnelig aksepterte verdivurderingsmetoder vil selger og kjøper 
snakke samme språk basert på felles terminologi og metodisk forståelse i 
verdiforhandlingene 

• Sannsynliggjøring av fremtidig netto kontantstrøm, vekstmuligheter, synergier 
og konkurranse i budprosessen er de viktigste faktorer som påvirker prisen 
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Fremtidig vekstmuligheter - en viktig verdidriver 
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• Lønnsomheten øker med økende markedsandel 

• Rekruttering og utvikling av kompetent ledelse 

• Stordriftsfordeler 

• Markedsmakt 

• Organisasjonsdynamikk 

• Gir kjøpere mulighet til å forsvare en høyere pris 
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Synergimuligheter – kjøpernes motiv 
7 

• Den vanligste årsaken til at noen kjøper en virksomhet er for å  oppnå synergier 
med annen virksomhet 

• Hvis kjøperen ikke oppnår synergier med oppkjøpet, skapes ikke nye verdier 

– Man veksler da kun penger mot aksjer med en betydelig risiko!! 

• Som oftest vil kjøperne ikke betale for synergiene, siden de anser at det er deres 
”gevinst” ved kjøpet 

• Gjennom å ha flere seriøse strategiske kjøpere med i en budgivningsprosess, hvor 
alle kan oppnå ulike synergier, kan selger ofte forhandle seg til en andel av den 
strategiske merverdien kjøperen kan oppnå 

• Det er ikke uvanlig at kjøpesummen kan øke med 50% eller mer av den verdien som 
synergiene forventes å skape    
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Resultat er ikke et entydig begrep 
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• EV = Enterprise Value 
– Selskapsverdi 

– Sysselsatt kapital lik markedsverdi av egenkapital (verdien av aksjene) tillagt netto 
rentebærende gjeld 

– Problem kan være om netto rentebærende gjeld på verdsettelsestidspunktet er 
representativ 

• EBIT = Earnings Before Interest and Taxes 
– Driftsresultat før netto finansposter og skatt 

• EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation  
– Driftsresultat før netto finansielle poster, skatt, avskrivninger og nedskrivninger 

• NOPAT = Net Operating Profit After Tax 
– Driftsresultat etter skatt 



Inntjeningsbaserte metoder 
• Kontantstrøm (Discounted Cash Flow – DCF) 

– Gjerne betraktet som den «riktigste» metoden 

– Beregning av nåverdien av antatte fremtidige 
resultater 

– Skjønnsmessige elementer i modellen vurderes ofte 
ulikt av kjøper og selger, og kan gi store verdisprik 

• Normalresultat 
– Beregning av nåverdien av tilnærmet fremtidig 

kontantstrøm ut fra bedriftens ressurser i dag og 
analyse av historiske resultater og de(t) nærmeste 
års budsjetter 

– Brukes gjerne på SMB med viss grad av stabilitet, 
begrenset tilgang på detaljerte budsjetter og et 
langsiktig perspektiv   

• Relativ prising/Multippelbaserte metoder: 
f.eks. P/E, P/B, EV/EBITDA, EV/EBIT 
– «Quick and dirty» - brukes ofte for ukritisk av mange 

– Viktig å ha bevisst forhold til hvor sammenlignbare 
selskapene er 

Balansebaserte metoder 
• Verdijustert egenkapital («Substansverdi») 

– Basert på markedsverdien av eiendelene i balansen 
under forutsetning av «going concern» fratrukket 
gjeld og evt. utsatt/latent skatt 

– Benyttes hovedsakelig som underbygging av 
avkastningsverdien, bortsett fra i typisk 
substansverdirelaterte virksomheter (f.eks. 
eiendomsselskaper) 

• Likvidasjonsverdi (»Slakteverdi») 
– Realisasjonsverdien av eiendelene etter fradrag av 

gjeld, skatt, gevinster/tap og avviklingskostnader 
uten at virksomheten som sådan fortsetter  

• Bokført egenkapital 
– Har i denne sammenheng liten interesse 

9 

Vanlige verdivurderingsmetoder for unoterte SMB  
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Verktøy for å bygge bro mellom kjøper og selger 

• Usikkerhetene i internasjonal økonomi de senere årene har ført til økt forskjell 
mellom kjøperes og selgeres vurdering av risiko og verdier ved 
virksomhetsoverdragelser  

• Kjøpere har blitt mindre villig til å satse på fremtidige resultater og fokuserer i 
stedet på historiske resultater og andre konkrete faktorer  

• Selgere oppfatter ofte sine virksomheter som undervurdert uten å ta inn over seg 
større usikkerheter i markedsforhold og fremtidsutsikter 

• En "earn-out"-avtale kan bidra til å bygge bro over dette gapet ved å redusere 
kjøperens risiko samtidig som selgeren kan få et betydelig tilleggsvederlag forutsatt 
at visse kvantitative og/eller kvalitative mål oppnås i en definert periode etter 
overdragelsen 

• Noen nøkkelspørsmål som må avklares: 

– Struktur, varighet, resultatmåling, kontroll og sikkerhet 

• En earn-out kan være en vellykket og innbringende løsning for begge parter 

 
 

10 
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Når er riktig tidspunkt for å selge bedriften? 
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Situasjonen i bedriften 

Situasjonen i omgivelsene 

Situasjonen i privatlivet 

Salgstidspunkt 

• Å treffe et tidspunkt hvor samtlige faktorer er optimale, er umulig 

• Det er bestandig en risiko for at noe uforutsett inntreffer 

• Likevel er planlegging nøkkelordet 

• Jo bedre man forbereder salget, desto bedre kommer det til å gå 
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Modell for strukturert salgsprosess 
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FASE 1 
Forberede 

salgsprosess 

FASE 2 
Markedsføring/ 

kvalifisering 

FASE 3 
Due diligence/ 

Endelig bud  

FASE 4 
Avtale-

forhandling 

FASE 5 
Closing/ 

gjennomføring 

• Avklare eiernes mål 
og kriterier 

• Faktainnsamling og 
strukturering 

• Avklare timing og 
behov for evt. salgs-
forberedende tiltak  

• Utarbeide 
verdianslag 

• Utarbeide teaser og 
informasjons-
memorandum 

• Utarbeide strategi 
for salgsprosessen og 
markedsplan 

• Aktivisere nettverk 

• Identifisere 
potensielle kjøpere 
(Long list) 

• Kontakte potensielle 
kjøpere for å 
avklare interesse 

• Oversende teaser 

• Innhente konfiden-
sialitetserklæring 

• Overlevere IM 

• Innledende møter 
med eierrepresen-
tanter 

• Innhente og 
evaluere indikative 
bud fra potensielle 
kjøpere 

• Utarbeide og 
kvalifisere short list 
av kandidater 

• Gjennomføre 
ledelsespresenta-
sjoner for utvalgte 
interessenter på 
short list 

• Fremforhandle 
intensjonsavtale(r)  
med utvalgt(e) 
kandidat(er) 

• Forberede og 
koordinere due 
diligence 

• Motta bindende bud 

 

• Gjennomføre 
avklarende møter og 
forhandlinger med 
utvalgt(e) 
interessent(er) 

• Velge endelig kjøper 
sammen med 
oppdragsgiver 

• Forhandle endelig 
overdragelsesavtale 

• Verifisere at 
vilkårene for closing 
foreligger 

• Signere avtaler 

• Sende melding til 
konkurransemyndig-
hetene (om 
nødvendig) 

• Closing (kjøperen 
overtar 
eieransvaret) 

• Bistå oppdragsgiver 
med praktiske 
oppgaver i 
forbindelse med 
overdragelsen 
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Nøkkelfaktorer for en vellykket salgsprosess 

Proaktiv prosess  
• De beste kjøperne er sjelden aktivt ute og søker etter oppkjøpsmuligheter 

• Slike kjøpere må oppsøkes gjennom en proaktiv søkeprosess og strategisk markedsføring 

• En godt planlagt markedsføringsplan basert på dyp forståelse av virksomhetens strategiske posisjon og 
verdidrivere, vil skape det beste resultatet 

Fokus på fremtidsmuligheter 
• En virksomhet kjøpes ut fra dens fremtid og ikke dens historie 

• Vekstmuligheter og synergipotensial er viktige verdidrivere  

• Prisen som kan oppnås gjennom en strukturert, proaktiv salgsprosess vil normalt være vesentlig høyere 

Kjøpernes motiver 
• Motivene for å kjøpe er forskjellige for ulike kjøpere 

• Tradisjonelle verdivurderingsmetoder er basert på historiske regnskaper og virksomheten slik den fremstår i dag  

• Kjøpere vil vurdere hvordan virksomheten vil se ut om 2-3 år under deres eierskap og deres forutsetninger for å skape 
vekst og økt inntjening   

Konkurranse i budprosessen 
• Et utvalg av strategisk motiverte og finansielt sterke kjøpere som skaper en budgivningskonkurranse, er den viktigste 

faktoren for et vellykket salg 

• En potensiell kjøper som vet at det er flere interessenter, vil gi det beste budet han kan forsvare 

• Dette har reell innvirkning på selgers forhandlingsstyrke, salgshastighet, prisen som oppnås og avtalevilkår  

13 
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Vår modell for søk etter strategiske partnere/kjøpere  
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Eiernes 
strategi & behov 

Selskapets  
strategiske behov 

Svakheter & trusler 
(behov bedriften har) 

Styrker & muligheter 
(tilbud til kjøper) 

Partnerkandidater Overordnet 
partnerstrategi 

Prioriterte 
partnerkategorier Synergipotensial 
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Hvem er potensielle kjøpere – og hvorfor? 
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• Det er mange årsaker til at noen vil kjøpe en bedrift 

– Konkurrenter som vil vokse, kjøpe markedsandeler, komme inn på et nytt geografisk 
marked, komplettere produktporteføljen, øke sine marginer osv. 

– Aktører innen relaterte bransjer som vil utvide sin forretningsidé 

– Utenlandske aktører som ønsker å styrke sin posisjon i Skandinavia/Norden 

– Kunder eller leverandører som vil sikre seg nye forretningsmuligheter, tilgangen på dine 
produkter, spesiell kompetanse m.m. 

– Finansielle aktører som søker attraktive investeringsmuligheter eller add-ons til 
bedrifter i sin portefølje (private equity, investeringsselskaper og privatpersoner) 

• Først kartlegge hvilke kategorier av kjøpere som kan tenkes å være interessert i 
å kjøpe bedriften 

– Søk spesielt etter kjøpere som kan oppnå synergier innen f. eks. produksjon, logistikk, 
salg og administrasjon 

– Det kan også være smart å gå gjennom hele verdikjeden frem til kundene for å vurdere 
om det kan finnes utradisjonelle kjøpere 

• Deretter søker man etter konkrete potensielle kjøpere innen hver kategori 



© 2014 InnoBiz AS 

Hvor lang tid tar salgsprosessen 
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• Når man først har bestemt seg, ønsker de fleste å gjennomføre prosessen raskest mulig 

– Mye penger står på spill 

– Et salg innebærer tøffe forhandlinger under streng fortrolighet og med mye papirarbeid 

– Å holde tempo er viktig, men ikke la kjøperne få inntrykk av at man har dårlig tid!! 

• Salg av en bedrift tar tid – normalt 6-9 måneder eller mer 

• Det kan være mulig å selge på kortere tid, men risikoen øker for at man får: 

– For lite betalt 

– Unødig høy skatt 

– Problemer etter at handelen er gjennomført  

• Om prosessen drar ut lengre i tid øker risikoen for negativ innvirkning på driften 

– Vanskelig å holde salgsprosessen konfidensiell 

– Medarbeiderne kan bli frustrerte 

– Manglende fokus på driften 

– Rykter i markedet og negative reaksjoner fra kundene 
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InnoBiz AS 
Besøksadresse:  

• Strandåsveien 72, NO-3135 Torød/Nøtterøy 

Postadresse: 

• Postboks 79, 3137 Torød/Nøtterøy 

 

Org. nr: 944 174 885 

Internet: www.innobiz.no  

 

Daglig leder/eier: 
Lasse Hansen 

Tlf: +47 3338 2250 

Mobil: +47 9005 6999 

Epost: lasse@innobiz.no 
 

 

Kontaktinformasjon 
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