
15 april - Planera för ett lyckat generationsskifte
Johnny Rönnfjord - Svenskt Näringsliv, Frida Boklund - Företagarna, Anders Ydstedt - Scantech 
Strategy Advisors, författare till boken ”Generation Ä som i Ägarskifte”, Ulf Norberg - Almi Kronoberg
Kronobergs län har landets äldsta företagarkår. Vad händer med företagen när dessa går i
pension om ingen tar över? Vad är viktigt att tänka på när man planerar för ett generations-
skifte? Vem ska ta över och hur pratar man med barnen? Hur går man till väga? 
Vad kan hända om det går fel? Vad ska man göra efteråt?

21 april - Hur vet jag vad företaget är värt? 
Fredrik Axler - PWC
Allt fler planerar att förvärva eller avyttra ett företag. Frågan är vad som krävs för 
att lyckas? Fredrik belyser de väsentliga aktiviteterna i en företagsöverlåtelse, från 
initiala förberedelser såsom värdering, sammanställning av marknadsföringsmaterial 
till dess att tillträde skett av ny ägare.

28 april - Hur genomför man ett generationsskifte på bästa möjliga sätt?  
Angelica Ewö Reimer - BERGHCO ADVOKATBYRÅ AB
Hur kan man tänka kring genomförande av generationsskiftet, vilka dokument behöver man, 
vad måste skrivas ner, hur pratar man om generationsskiftet i familjen och hur hanterar man 
rättviseaspekterna för övriga barn om inte alla är med och tar över familjeföretaget? Juridiken 
är snårig och det är därför mycket viktigt att ha koll på vad som gäller i just din situation.  

4 maj - Skatt vid företagsförsäljning
Jacob Hellsten – Advokatfirman Glimstedt
För säljaren brukar nettoutfallet och vad man får ut vara det viktigaste? Sättet att 
genomföra överlåtelsen blir avgörande för skatteutfallet och planering inför överlå-
telsen är därför viktigt. Jacob berättar om olika sätt att genomföra en försäljning ur 
ett skatteperspektiv och tipsar om vad som kan vara viktigt att tänka på som säljare.

11 maj - Finansiering och att ta över ett företag
Joacim Starck – Almi Kronoberg, Fredrik Albertsson – ITK Envifront, Emma Wanér – MNT Transport
Hur ska man tänka kring att finansiera ett företagsköp? Vad tittar Almi och bankerna på?  
Vi får även höra ett exempel på ett lyckat företagsköp från Fredrik Albertsson och ett 
exempel på ett generationsskifte med ett lyckat övertagande från Emma Wanér. 
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Generationsskifte
Oavsett om du ska köpa eller sälja ett bolag  
står du inför en omfattande process. I den 
här seminarieserien guidar vi dig på vägen!
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