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Nicklas Pohjanen, profil inom revisionsbranschen och en av grundarna till LR
Revision & Redovisning i Umeå, byter bransch och blir företagsförmedlare.
Han startar nu ett nytt kontor tillsammans med en av Sveriges största
förmedlingsnätverk för företag.
Annons

Anna Sundelin

anna.sundelin@vk.se

Namnet på det nya kontoret är Företagsförmedlingen i samarbete med Swedbank.
Jan Holmstedt, regionansvarig på Företagsförmedlingen, välkomnar Nicklas
Pohjanen med sin erfarenhet att nu bli en del av teamet.
– Behovet av en professionell företagsförmedlare är större än vad många tror.
Nästan 40 procent av alla ägarledda företag har i dag en ägare över 60 år. Många av
dem saknar en lösning på hur man ska hitta en efterträdare som vill eller kan ta över
verksamheten. Om man inte planerar sitt ägarskifte i god tid riskerar man att
verksamheten får lägga ner, säger Nicklas Pohjanen.
I dag är det vanligt att en företagares barn inte är intresserade att ta över
verksamheten. Det är inte heller enkelt för de anställda att ta över företaget, speciellt
inte om det är lönsamt. Det är vanligare att bolagen säljs externt eller stängs ner. Det
framgår av en undersökning som Swedbank och sparbankerna genomfört inom
ramen för Småföretagarbarometern.
– Många gånger handlar det om att hitta en extern köpare som till exempel en annan
aktör i samma bransch som vill växa vidare alternativt ett investmentbolag som tycker
att företaget passar deras bolagsportfölj. På Företagsförmedlingen så har vi ett eget
matchningssystem som ökar möjligheterna att säljare och köpare hittar varandra. Vi
känner också köparna och vet vad de är intresserade av, både lokalt och nationellt,
berättar Nicklas Pohjanen.
Vid en försäljningsprocess är det vanligt att företagsförmedlaren är involverad genom
hela processen, från förberedelser inför ägarförändringen tills en överlåtelse är klar.
Man ansvarar för allt från värdering och beskrivning av företaget till
budgivningsprocess och avtalsförhandling.
DETTA ÄR FÖRETAGSMEDLINGEN
Jobbar med köp och försäljning av ägarledda företag och kommersiella fastigheter. Har sedan
starten 2005 genomfört över 1 000 affärer och har stor erfarenhet av att bedöma prisbilden på
olika verksamheter.
Verksamheten drivs i samarbete med Swedbank.

