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Hva ønsker vi å selge 

Selge deler eller hele virksomheter ut av et selskap (innmatsalg) 

• Skattemessig mindre gunstig 

• Mindre risiko for kjøper 

 

Selge hele selskapet (salg av aksjer) 

• Skatt på gevinst 

 

Selge selskap som ligger i en holdingstruktur 

• Kan gi skattemessige fordeler 

• Hvordan etablere en slik holding struktur nå uten å utløse skatt 

(RT 2014 227 HR-dom) 

 
2 



© 2015 Deloitte AS 

Hvilke verdi har virksomheten 

Finnes mange modeller 

• Fastsettes tradisjonelt ved beregning av virksomhetens fremtidige kontantstrøm 

• Kontantstrømmen neddiskonteres med en rente som blant annet gjenspeiler hvor økonomisk risikofylt den 

aktuelle virksomheten er 

• Mange faktorer som påvirker både selve kontantstrømmen og risikoelementet i renten 

• Lite historikk vanskeliggjør prosessen (f.eks. Fou selskaper) 

• Har virksomheten likviditet utover hva ordinær drift tilsier så øker det verdien krone for krone 

   

  Å spå om fremtiden er en vanskelig og ofte en subjektiv prosess.  

  Dessverre ofte noe farget av oppdragsgiveren 
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Hvem skal vi selge til 

Ofte vet selger hvem de aktuelle kjøpere er 

• Ansatte 

• Konkurrenter 

• Leverandører 

 

Innledes med uformelle samtaler med aktuelle 

 

Bruk av megler 

• Megler styrer hele prosessen 

• Kjenner markedet, har kontakter også utenfor Norge 
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Utarbeidelse av salgspresentasjon 

 

Bør inneholde 

• Kort historikk om virksomheten 

• Produkt og markedssegment (forsiktig med å oppgi kunder) 

• Organisasjonskart 

• Korrekt periodisert perioderegnskap 

• Resultatestimat for året 

• Budsjetter for ett til to år 

• Årsregnskap 

 

 

• Husk at den informasjon som gis bør være korrekt 

• Informer om utfordringer som virksomheten har (rettstvister, garantisaker, arbeidstvister etc.) 
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Varianter av salgsprosesser  

6 

 Forventet 

bred interesse 

 Uklart om 

hvem som er 

potensiell 

kjøper 

 

Konfidensialitet 

Åpen        

budprosess 

Bilateralt 

salg 

Begrenset 

budprosess 
Påvirkningsfaktorer 

= Høy = Medium = Lav 

Sammenfall med eier sine  

målsetninger: 

Konkurranse 

Timing/tidsforbruk 

Dekning av kjøpere 

Prismaksimering 

 Begrenset 

antall 

potensielle 

kjøpere 

 Ikke én klar 

kjøper 

 

 

 Få identifiserte 

og én prioritert 

kjøper 

 Konfidensialitet 

har større 

betydning enn 

maksimumspris 

 

Anbefales når: 
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Selges utfordringer ved å starte en salgsprosess 

• Lekkasje til ansatte, kunder og leverandører 

• Opprettholde motivasjon i organisasjonen 

• Opprettholde «business as usual» 

• Tidsaspekt – langvarig prosess 
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Sentrale punkter i en intensjonsavtale 

• Pris bestemt under visse forutsetninger 

• Gir kjøper eksklusivitet 

• Tidsbestemt 

• Mulighet for begge parter til å trekke seg etter due diligence 

 

8 



© 2015 Deloitte AS 

Due diligence(DD) 

• DD er svært viktig for både kjøper og selger 

• Reduserer risikoen for kjøper, spesielt i de tilfeller hvor man kjøper et aksjeselskap 

• Reduserer risikoen for selger ved at alle forhold kommer for dagen før transaksjonen 

• Kjøper bruker ofte DD som brekkstang for å oppnå en redusert pris 

 

 

 

  Selger initierer selv en DD, utført av en uavhengig part,  

  i forkant av transaksjonen 
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Kjøpers Due diligence (DD) 

 

• Rydde i egne formalia før DD igangsettes (hjemmel til eiendomsrett, formaliserte avtaler etc.) 

• Den som utfører DD for kjøper vil komme med en liste over dokumenter/ informasjon som de ønsker å 

gjennomgå (ofte omfattende) 

• Virksomhetens formalia 

• Organisering 

• Personalmessige forhold 

• Kunde/ leverandører 

• Avtaler av ulik art 

• Forsikringer 

• Økonomi 

 

  Organiserer informasjonen som gis i forhold til ønsket indeks.  

  Skaper ryddighet og raskere gjennomføring 
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Forhold knyttet til endelig kjøp / selskapsavtale 

• Benytt advokat 

• Den part som setter avtalen i penn setter også sitt preg på den 

• Transaksjonstidspunkt 

• Selger/ kjøpers garantier (garantibeløp) 

• Arbeidsplikt 

• Oppgjørsform 

• Delbetaling i henhold til resultat 

• Avdragsordning 

• Skattefelle 
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