Personligt Ägare/VD

Funderar du på att sälja företaget?
Då har du säkert frågor som
•
•
•
•

Hur gör man en företagsvärdering – vad är marknadsvärdet?
Hur finner jag rätt köpare och hur får jag ut ett bra pris?
Hur lång tid brukar en företagsförsäljning ta?
Hur kan jag genomföra försäljningen på bästa sätt utan problem?

Vi på Exitpartner erbjuder svar och lösningar på de situationer
du står inför
•
•
•
•

Vi hjälper dig att hitta rätt köpare och du erhåller en bra köpeskilling.
Företagsöverlåtelsen hanteras professionellt och med sekretess.
Försäljningsprocessen leder vi direkt på ditt uppdrag.
Vi kan lyfta fram skatteeffekter och föreslå skatteeffektiva lösningar.

Vårt mål är att välja den lösning som bäst passar dig och ditt företag
Företagsmäklarna i Exitpartner har gedigen kompetens och lång erfarenhet
av företagsöverlåtelser samtidigt som vi har goda erfarenheter som företagsledare och företagare. Vi förstår de mindre eller medelstora företagens
situation och förutsättningar och kan därför snabbt sätta oss in i er
verksamhet.
Att matcha Säljare och Köpare underlättas väsentligt genom vårt rikstäckande
nätverk av kontor som alla har en mycket god lokal kännedom om potentiella
köpare och säljare. På så sätt får du bredare urval och ökade möjligheter till
att det verkligen blir rätt.
Du kanske inte vill sälja företaget – utan köpa ett företag – eller önskar
rådgivning inför omstrukturering eller affärsutveckling.

Vårt första och bästa råd - vänta inte, börja i tid!
Låt oss förutsättningslöst träffas för samtal om vad vi kan göra för dig
och ditt företag.

Exempel på företagsaffärer
genomförda av Exitpartner
IT- och tjänsteföretag
IT - företag affärssystem för handelsföretag
IT - företag affärssystem för bokningssystem
Bredbandsföretag, kabelförläggning
Ekonomibyråer och Redovisningsbyråer
IT digital marknadsföring
IT säkerhetsföretag
Ingenjörsföretag mätteknik
Förskolor
Bemanningsföretag
Städ och serviceföretag
Bilinredningstjänster, företagsbilar
Verkstads- och teknikföretag
Energiföretag värme - kyla - ventilation
Energiföretag fjärrvärmeinstallationer
Elektromekanisk service
Ingenjörsföretag kylmedia
Verkstadsföretag fordon
Logistikföretag
Verktygstillverkare
Tillverkningsföretag ventilation
Truckserviceföretag
Motorkomponentföretag
Verkstadsföretag, nischade produkter
Vattenreningsföretag
Teknisk Säkerhetsutrustning för tunga fordon
Entreprenadföretag
Entreprenadföretag våtutrymmen
Aluminium och glaskonstruktioner
Inredningsföretag avancerad träbearbetning
VVS Installationsföretag
El Installationsföretag
Handelsföretag
E - handelsföretag

Matz Forsberg
Företagsmäklare
Tel 070-477 92 54 eller
matz.forsberg@exitpartner.se
www.exitpartner.se

Fordonsförsäljning och service
Kakelföretag grossist
Livsmedelsgrossist
Byggvarugrossist
Agenturföretag mätteknik
Livsmedelsproducent
Aluminiumprodukter
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