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restrukturering

Velkommen

Velkommen til vores første udgave af Deals fra PwC. Her får
du aktuelt nyt om, hvad der rører sig hos PwC inden for køb og
salg af virksomheder, finansiering og restrukturering.

PwC Deals er blandt de førende rådgivere
i Danmark inden for vores felt. Set i
forhold til de 20 største private equity-
transaktioner i Norden de seneste 12
måneder har PwC Deals bistået sælger
eller den vindende køber i 17 tilfælde – og
seks ud af syv målt på danske
transaktioner.

Vores markedstilstedeværelse giver os en
betydelig indsigt og erfaringsgrundlag.
Det vil vi gerne dele med vores kunder, og
det er netop formålet med Deals’
nyhedsbrev.

I Deals har vi seks forretningsområder:
finansiel due diligence, værdiansættelse,
Deals SMV, Corporate Finance,
genopretning af virksomheder samt
kapital- og gældsrådgivning.

Vores specialister på hvert af de seks
forretningsområder har taget nogle emner
op, som, vi mener, kan være interessante
for dig.

Ved at udgive Deals fra PwC ønsker vi at:

• orientere vores kunder om
interessante cases og aktuelle emner
ved at videregive vores erfaring

• skabe opmærksomhed om
forskellige tilbagevendende
problemstillinger og dermed inspirere
til mulige løsninger

• sætte fokus på trends i markedet

• informere om nye og vedkommende
undersøgelser.

Velkommen til Deals fra PwC!

Jan Hetland Møller
Leder af PwC Deals
T: 3945 3412
E: jht@pwc.dk
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Kolding Kommune opretter
Danmarks første OPP-drevne
plejecenter

Kolding Kommune ønskede at indgå en aftale om
opførelse og drift af et nyt plejecenter som offentlig-
privat-partnerskab (OPP). PwC har som hovedrådgiver
for Kolding Kommune haft ansvaret for at gennemføre
den forudgående udbudsproces.

Baggrund for OPP i ældreområdet
Ældreområdet i Danmark er præget af et
stigende behov for:

• Effektiv drift og design af plejecentre,
der er målrettet fremtidens
plejetunge beboere

• Et større offentligt ønske om at indgå
i udviklingssamarbejder med private
leverandører med henblik på at
indhente ny viden om faglige
metoder samt igangsætte fælles
udviklingsprojekter

• Fokus på budgetsikkerhed i et
område, der er præget af
budgetoverskridelser

• Rentabel drift ved etablering af nye
plejecentre med mindst 60
plejeboliger.

OPP-plejecenter i Kolding Kommune
I overensstemmelse med udviklingen inden
for ældreområdet ønskede Kolding
Kommune at etablere et nyt plejecenter
baseret på et OPP, der:

• øgede beboernes livskvalitet

• skabte en god sammenhæng mellem
anlæg og drift

• mindskede beboerbetalingen

• optimerede den kommunale
økonomi.

Kolding Kommune valgte i den forbindelse
PwC som hovedrådgiver til udbuds-
processen for dette OPP-plejecenter.

Plejecenteret i Kolding Kommune er det

Torsten Schmidt-Jensen
Senior manager
T: 3945 9261
E: tsj@pwc.dk

første OPP-udbud inden for den almene
sektor og ligeledes det første OPP-udbud,
der for alvor medtænker leveringen af de
blødere serviceydelser i form af de løbende
pleje- og omsorgsydelser.

PwC sørgede for god dialog i
udbudsprocessen
PwC havde det samlede ansvar for
gennemførelsen af udbudsprocessen.
Udbuddet omfattede:

• Opførelsen af et nyt plejecenter til 60
beboere

• Levering af alle driftsydelser,
herunder pleje og omsorg,
bygningsdrift og administration i en
20-årig periode

• Deltagelsen i et fælles
udviklingspartnerskab.

OPP sikrede effektivitet og nyeste
tendenser inden for ældreområdet
Udbuddet sikrede Kolding Kommune de
nyeste udviklingstendenser inden for
ældreområdet, da OPP-modellen bl.a. sikrer
en tidlig inddragelse af den fremtidige
pleje- og omsorgsleverandør, mulighed for
etableringen af et langvarigt samarbejde,
der løbende kan effektivisere driften, samt
budgetsikkerhed i anlægs- og driftsfasen.

Hele ni konsortier ansøgte om
prækvalifikation, og heraf udvalgte Kolding
Kommune fire konsortier til at deltage i

udbudsprocessen til en drøftelse og
forhandlingsmøder. Den foretrukne
tilbudsgiver blev fundet i april 2013, og
valget faldt på Attendo A/S.

Flere andre af landets kommuner overvejer
også udbud af nye plejecentre som OPP.
PwC er bl.a. blevet valgt som hovedrådgiver
af Holbæk Kommune i forbindelse med
udbuddet af et nyt plejecenter i Tølløse som
OPP. Opgaven løber frem til august 2014.

PwC’s OPP-team
Har du brug for sparring om OPP? Eller vil
du høre mere om de opgaver, vi har løst
med vores kunder? Så kontakt os for et
uforpligtende møde.

”Plejecenteret i Kolding
Kommune er det første
OPP-udbud inden for
den almene sektor’’.

Offentlig-privat-samarbejde (OPP)
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Salg af virksomhed
Forberedelse betaler sig

Grundig forberedelse er en god investering, før
potentielle købere bliver kontaktet vedrørende et salg af
virksomhed. Det gælder både i forhold til den indledende
salgsmodning, udfordring af virksomhedens strategi og
ved udarbejdelsen af salgsmateriale.

Få gode råd af PwC’s Deals SMV-specialister, som
rådgiver ejere ved køb og salg af virksomhed.

Formålet med forberedelse er at synliggøre

• værdier, som findes i virksomheden

• værdier, som kan skabes i
virksomheden, herunder ved at
reducere risici.

Virksomheden, som ønskes solgt, skal være
veldefineret. Det gælder især, hvis der er
tale om salg af en division eller en aktivitet,
hvor selskabsstrukturen, organisationen og
ejendomme skal på plads, inden
salgsprocessen kan påbegyndes.

Hvis virksomheden ikke er veldefineret eller
ikke har en klar historik, vil køber kræve

en rabat for de risici og usikkerheder, som
køber oplever.

En del af salgsforberedelsen er ofte at sælge
aktiver, som ikke skaber værdi, og at sælge
eller afvikle mindre forretningsområder,
som ikke skaber værdi.

Analysér potentielle købere
Allerede i den forberedende fase til et
virksomhedssalg er det vigtigt at afklare,
hvilke typer af købere som findes. Det har
stor betydning for, hvordan salget
forberedes – både i forhold til ejendomme,
større investeringer og igangsættelse af
større strategiske projekter.

En veldefineret virksomhed med en klar
synergi for køberen øger købsinteressen. Fx
giver større anlægsinvesteringer, som køber
ikke har behov for, ikke mening.

Investér i nye forretningsområder
En vigtig del af salgsforberedelsen er at

Lars Yding
Director
T: 3945 3578
E: lay@pwc.dk

optimere de fremtidige cash flows og
arbejdskapitalen. Det kræver investering i
nye forretningsområder, som skaber værdi.

Salgsforberedelsen er ikke en øvelse, der
kun gælder om at reducere omkostninger,
men en øvelse, der gælder om at skabe og
synliggøre værdi. PwC har særligt gode
erfaringer med at udfordre
virksomhedsejeres strategier forud for en
salgsproces og konkretisere strategien
sammen med ledelsesgruppen.

Hav orden i eget hus
Salgsforberedelsen indebærer også en
gennemgang af både din virksomheds
omkostninger og organisationen, med
henblik på at bestemme hvad der skaber
værdi. Omkostninger, som ikke skaber
værdi, destruerer værdi og endda med
multipel effekt.

Værdiskabelse handler bl.a. om at reducere
risici. Risici reduceres ved at have orden i
eget hus, så en ny ejer ikke risikerer tab,
som kunne være undgået med god
forberedelse. Det gælder bl.a.

• forretningsgange, herunder
økonomiopfølgning og rapportering

• rettidig omhu i forhold til alle interne
og eksterne aftaleparter

• optimale aftalebetingelser med
kunder, leverandører og
medarbejdere.

Fortsættelse følger …
Den anden del af forberedelsen i en
salgsproces inkluderer

• udarbejdelse af salgsmateriale

• processen op til kontakt til
potentielle købere.

Og det tager vi op i en senere udgave af
dette nyhedsbrev.

Deals SMV
Ønsker du en uformel dialog om
salgsmodning og salgsforberedelse af din
virksomhed? Så er du velkommen til at
kontakte os.

”Omkostninger, som ikke
skaber værdi, destruerer
værdi og endda med
multipel effekt.”

Læs om og kontakt Deals SMV
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PwC skabte de bedste rammer
for ejerne ved salget af API
Maintenance Systems A/S

Dyb indsigt i forretningen og assistance til ledelsen ved
forhandlingerne var med til at skabe de bedste rammer,
da PwC rådgav ejerne ved salget af API Maintenance
Systems A/S til den danske kapitalfond Capidea.

API Maintenance Systems A/S er en af
Danmarks førende it-virksomheder inden
for udvikling og implementering af it-
løsninger til styring af vedligeholds-
systemer, med vedligeholdssystemet API
PRO®.

Virksomheden afsætter primært produkter
til internationale kunder og har i de seneste
år etableret sig på flere nye markeder.

Ejerne, Sea Side Group Investment AB, så
derfor et potentiale i at sælge API
Maintenance Systems A/S for at styrke
virksomhedens globale ekspansion til gavn
for kunderne, medarbejderne og
aktionærerne.

Succeskriterier for et godt salg
Da Sea Side Group Investment AB ønskede
at sælge API Maintenance Systems A/S, var
succeskriterierne for en optimal salgsproces
at få en rådgiver til at køre processen, som
kunne levere:

• Dyb indsigt i forretningsplanen og
solide formidlingsevner til
salgsmaterialet for at øge salgsværdien

• Assistance til ledelsen, da
salgsprocessen ville blive
ressourcekrævende

• Fuld kontrol over det samlede hold af
rådgivere (advokater, revisorer mv.)

• Forberedelse til ledelsen til
udfordrende forhandlinger, så
ledelsen var klædt bedst muligt på

• Stor erfaring med køb og salg af
virksomhed.

International auktionsproces
PwC’s rådgivere har det seneste år haft øget
fokus på at yde markedsledende
transaktionsrådgivning til mindre og
mellemstore virksomheder og har bl.a.
opbygget stor erfaring med succesfulde salg
af it-virksomheder.

Derfor faldt valget af finansiel salgsrådgiver
for salgsprocessen på PwC, da der var en
solid overensstemmelse mellem sælgers
succeskriterier og PwC’s kernekompetencer.

Salgsprocessen af API Maintenance
Systems A/S blev gennemført som en
struktureret international auktionsproces. I
den forbindelse hjalp PwC ejerne med bl.a.
at opbygge en investeringscase, finde den
rette køber og yde vigtig rådgivning samt
sparring ved forhandlingerne.

”Vi har været meget tilfredse med PwC’s
rådgivning i forbindelse med salget af API
Maintenance Systems A/S,” siger Lars
Klingstedt, senior partner i Sea Side Group
Investment AB, og fortsætter:

”Teamet fra PwC har været dygtigt til at
opbygge investeringscasen, skabe
opmærksomhed omkring salgsprocessen,
fundet den rigtige køber og forhandlet en
rigtig god pris til os tidligere ejere.”

Capidea forudser vækstmuligheder
Salgsprocessen endte succesfuldt med et
salg af API Maintenance Systems A/S til

den danske kapitalfond Capidea. Capidea
ser bl.a. store muligheder i virksomhedens
forretningsplan, der understøttes af stor
skalerbarhed og har stort potentiale for
vækst i de kommende år.

PwC’s Deals SMV
Vores Deals SMV-specialister rådgiver
ejere af små og mellemstore virksomheder
i forbindelse med køb og salg af
virksomhed, generationsskifte, fusion,
kapitalfremskaffelse og gældsfinansiering.

”Teamet fra PwC har
været dygtigt til at
opbygge investerings-
casen, skabe opmærk-
somhed omkring
salgsprocessen, fundet
den rigtige køber og
forhandlet en rigtig god
pris til os tidligere ejere.”

Lars Klingstedt, senior partner i
Sea Side Group Investment AB.

Nicklas David Holm
Senior manager
T: 4022 2473
E: ndh@pwc.dk

Læs om og kontakt Deals SMV
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Markant nordisk transaktionsaktivitet
Stigende interesse fra finansielle investorer

Den økonomiske krise i Norden lader til at være stilnet af,
og transaktionsaktiviteten med virksomheder i Danmark
og Norge er stigende. Samtidig er der stigende interesse
fra finansielle investorer. I Sverige har de finansielle
investorer reduceret aktiviteten, og den generelle
transaktionsaktivitet har været faldende siden 2011.

Nordisk transaktionsaktivitet stiger
Der er positive tegn på transaktions-
markedet, og hvis tendensen fra 2012 og
første halvdel af 2013 fortsætter, så ser det
ud til, at transaktionsaktiviteten (antal
transaktioner) med nordiske virksomheder
vil nå et niveau i 2013, som er højere end
aktiviteten i perioden inden den
økonomiske krise.

Det er fortsat de strategiske investorer, som
står for størstedelen af transaktionerne,
men de finansielle investorer har øget
aktiviteten i 2013 både i Danmark og Norge.

Svensk andel er faldet med fem
procentpoint
Sverige er fortsat det største nordiske
marked, men markedet for svenske
virksomheder har ikke oplevet samme

vækst som markedet for danske og norske
virksomheder. I 2013 (til og med august)
har transaktioner med svenske virk-
somheder udgjort 37 % af de nordiske
transaktioner. Det er mindre end
gennemsnittet, som de seneste fem år har
ligget på 42 %.

Dansk andel er steget med hele 6
procentpoint
Andelen af danske virksomhedstrans-
aktioner har til gengæld været stigende. I
2013 (til og med august) udgjorde de 34 %
af de nordiske transaktioner – en stigning
fra gennemsnittet på 28 % (de seneste fem
år). Norske transaktioner udgjorde 29 % i
2013, hvilket er på samme niveau som det
historiske gennemsnit.

Finansielle investorer er mere aktive
For både Danmark og Norge gælder det, at
andelen af transaktioner med en finansiel
investor som køber nåede et lavpunkt i
2009. På dette tidspunkt var den
økonomiske krise på et højdepunkt, hvilket
reducerede adgangen til finansiering og
skabte en høj usikkerhed i markedet.

Thomas Helbo Søgaard
Manager
T: 3945 3813
E: thp@pwc.dk

I Norge har de finansielle investorer været
mere aktive i 2013 end i de seneste fem år;
de finansielle investorer stod for 21 % af
transaktionerne i 2013. I Danmark har
antallet af transaktioner med finansielle
investorer som købere været stigende siden
lavpunktet i 2009, og de finansielle
investorer har i 2013 udgjort 20 % af
transaktionerne.

Vi kan konkludere, at den generelle
nordiske transaktionsaktivitet har været
positivt påvirket af flere faktorer, herunder:

• Den økonomiske krise er stilnet af

• Bedre mulighed for
gældsfinansiering med lavere
renteniveauer – en lettere adgang til
finansiering er med til at øge appetitten
hos de finansielle investorer

• Positive makroøkonomiske
udsigter med forventning om stigende
BNP.

PwC’s Corporate Finance-specialister ser
frem til at følge udviklingen i de kommende
år, der indikerer øget nordisk transaktions-
vækst.

Om PwC’s Corporate Finance-team
Vi yder M&A-rådgivning i forbindelse med
køb og salg af virksomheder, fusioner og
kapitalfremskaffelse. Hvis du er interesseret
i at høre mere, er du velkommen til at
kontakte os for et uforpligtende møde.

Transaktioner med finansiel
investor som køber

Kilde: Mergermarket
Note: Transaktioner over EUR 10 millioner. For
2013 er vist transaktioner for perioden 1. januar
til 31. august
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Optimering af arbejdskapital
Global Working Capital – Annual Review 2013

Arbejdskapitalen er globalt set steget, selv om europæiske
virksomheder har reduceret arbejdskapitalen med 2 %.
Det viser en ny undersøgelse fra PwC. De nordiske lande,
klarer sig dog knap så godt som de øvrige europæiske
lande. Samlet set er arbejdskapitalen steget med hele 7 % i
Norden.

Virksomheder kan frigive EUR 3,7
billioner
De globale børsnoterede virksomheder har
et uudnyttet potentiale, som kan frigive
EUR 3,7 billioner i likviditet, svarende til en
fri likviditet på 11 % af omsætningen pr.
selskab. Det viser PwC’s "Global Working
Capital – Annual Review 2013", som bygger
på mere end 15.700 regnskaber.

Arbejdskapitalen er globalt set steget med 2
% fra 2011 til 2012 ifølge undersøgelsen.

PwC vurderer, at en nedbringelse af
arbejdskapitalen vil forbedre likviditeten,
hvilket er kærkomment for mange
virksomheder, i en tid hvor mange fortsat
kæmper med finansieringen.

Europæiske virksomheder klarer sig
godt
Undersøgelsen viser, at de europæiske
virksomheder klarer sig bedre end
konkurrenterne i Nordamerika (stigning på
2 %) samt Afrika, Asien og Australien
(stigning på 3 %). Fra 2011 til 2012 har de
europæiske virksomheder nedbragt
arbejdskapitalen med 2 %, hvilket primært
er drevet af virksomheder i Sydeuropa,
Rusland og Ukraine.

Generelt er der en god sammenhæng
mellem den økonomiske udvikling og
virksomhedernes arbejdskapital i Europa.
Den økonomiske afmatning har samtidig
medført, at mange europæiske
virksomheder er blevet tvunget til at
tilpasse arbejdskapitalen, og de har været
gode til at udnytte de forbedrings-
muligheder, der er på området.

På trods af den gode performance i Europa
er der stadig plads til forbedringer i de
europæiske virksomheder. PwC’s
undersøgelse estimerer, at de europæiske
virksomheder potentielt kan forbedre deres
arbejdskapital med EUR 997 milliarder.
Penge, som virksomhederne i dag har

Bent Jørgensen
Partner
T: 3945 9259
E: bej@pwc.dk

bundet i arbejdskapitalen, men som kan
inddrives til stor fordel for mange
virksomheder.

Stor stigning i arbejdskapitalen i
Norden
Selv om der samlet set har været en
forbedring af arbejdskapitalen i Europa,
har de nordiske lande ikke klaret sig så
godt.

Arbejdskapitalen for nordiske
virksomheder er steget med 7 % fra 2011
til 2012 og overgås kun af de sydeuropæiske
lande, hvor den gennemsnitlige
arbejdskapital er den højeste i Europa.

Den relativt høje arbejdskapital i Norden
skyldes, at krisen kom senere til det
nordiske område. Derfor har der været
mindre fokus på arbejdskapital. Desuden
har Norden en overvægt af virksomheder
med tung produktion, hvilket øger
arbejdskapitalen.

PwC mener, at der fortsat er et stort
potentiale for likviditetsforbedringer ved
målrettet at arbejde med arbejdskapitalen i
danske virksomheder. Virksomhederne har
via arbejdskapitalen en kilde til gratis
likviditet, som er særligt relevant i disse år,
hvor bankerne skærer ned på mulighederne
for finansiering, og lånevilkårene strammes
til.

”Det er overraskende, hvor stort potentialet
er, og man kan undre sig over, at der ligger
guld på gaden, som ikke samles op”, siger
Bent Jørgensen, partner, PwC.

Om PwC’s Working Capital
Management-team
Vi rådgiver virksomheder, der ønsker at
reducere pengebindingen i virksomhedens
debitorer, kreditorer og varelager for
derved at opnå en forbedret likviditet
samt omkostningsbesparelser. Binder din
virksomhed unødigt mange midler i
arbejdskapitalen, eller har du spørgsmål
til arbejdskapitaloptimering, er du
velkommen til at kontakte os.

”En nedbringelse af
arbejdskapitalen vil
forbedre likviditeten,
hvilket er kærkomment
for mange virksomheder,
i en tid hvor mange
fortsat kæmper med
finansieringen”.

Mads Johansson
Manager
T: 3945 3777
E: mjo@pwc.dk

Virksomhedens arbejdskapital
Arbejdskapitalen er den likviditet, som
virksomheden binder i debitorer, kreditorer og
varelagre. En stigning i arbejdskapitalen er
dermed ensbetydende med, at
virksomhederne har bundet yderligere
likviditet i arbejdskapitalen.

Global Working Capital 2013

Optimering af arbejdskapital
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Sælg din faktura
Et alternativ til din nuværende
finansiering

Fakturasalg bliver mere og mere anerkendt som en
alternativ finansieringskilde rundt om i verden. Det giver
din virksomhed mulighed for at få adgang til likviditet
uden at skulle optage lån. Bliv klogere på denne tendens
og de mange fordele, du kan høste ved fakturasalg.

Banker og realkreditinstitutter har historisk
set haft monopol på finansiering i Danmark
og sidder fortsat på 80 % af al finansiering
til virksomheder1.

I USA udgør bankfinansieringen dog kun
ca. 20 % af den samlede finansiering2. De
amerikanske virksomheder har haft en
længere tradition for at bruge alternative
finansieringskilder, som fx
virksomhedsobligationer, private
placement, salg af fakturaer, factoring og
supply chain finance.

En faktura er i bund og grund en ultrakort
virksomhedsobligation. I USA er fakturaer
en aktivklasse, som både pensionskasser og
hedge-fonde investerer i. Og i Sverige er
fakturasalg så udbredt, at der købes
fakturaer for over DKK 40 mia. om året.

I de seneste år har de mindre og
mellemstore virksomheder været ramt af
nedsatte kassekreditter, da flere banker er
presset på likviditet. Derudover stiller de
store virksomheder krav om lange
betalingsfrister på op til løbende måned
plus 60 eller 90 dage. Lån eller salg af
fakturaer via banker har derfor været et
defensivt middel for at sikre det bedst
mulige engagement hos virksomheden.

Dansk Faktura Børs – en alternativ
finansiering
Mellem behovet for adgang til likviditet og
investorer, som jagter bedre afkast, er
Dansk Faktura Børs derfor opstået som et
supplement til bankerne.

Dansk Faktura Børs har skabt en alternativ
finansieringsmodel og tilbyder en
professionel og uafhængig markedsplads,
hvor fakturaerne sælges efter
auktionsprincippet til en markedsbaseret
pris. Det giver virksomhederne mulighed
for at få likviditet uden at optage lån.

Steen Søborg Andersen
Director
T: 3945 9736
E: ssd@pwc.dk

Sådan sælger du din faktura
Betingelsen for at lægge en faktura ud på
børsen er, at den vare eller serviceydelse,
fakturaen dækker, er leveret til slutkunden.

1. Virksomheden fastsætter en
minimumskurs for fakturaen med
Dansk Faktura Børs.

2. Fakturaen sættes på en dagslang
auktion.

3. Investorerne (fx pensionskasser eller
investeringsfonde) byder på
fakturaen over internettet.

4. Det højeste bud over
minimumskursen vinder.

Fordelen for fakturasælgeren er, at denne
kan hente beløbet med det samme og
dermed understøtte den daglige likviditet.
Investorerne køber fakturarene til en kurs,
som er lavere end 100, og får på den måde
deres investering forrentet, indtil
slutbrugeren betaler det skyldige beløb.

Kursen på fakturaen er afhængig af
kreditkvaliteten hos slutkunden, men da
der ofte er tale om tilgodehavende hos store
anerkendte virksomheder med gode
kreditvurderinger, vil salgskursen typisk
være høj – fx til kurs 98-99 omregnet til 30
dage.

Mange investorer ser købet af en faktura på
en større virksomhed som et godt alternativ
til køb af aktier, virksomhedsobligationer
mv. i samme virksomhed.

Hør mere om Dansk Faktura Børs
Kontakt os, og få en snak om dine behov for
at styrke likviditeten.

Puggaards Service er en facility
management-virksomhed. I vinter-
halvåret kræver vedligeholdsarbejdet
med saltning og snerydning, at
Puggaards Service hurtigt kan rykke
ud med mandskab og maskiner. Det
stiller krav til likviditeten.

”Dansk Faktura Børs var en nem
løsning til hurtig og billig likviditet,
som styrker forretningen på den
lange bane”, siger Morten Puggaard,
Puggaards Service.

På seks måneder har Puggaards
Service forbedret deres likviditet ved
at sælge 14 fakturaer via Dansk
Faktura Børs. Det har været med til at
skabe rammerne for, at Puggaards
Service kan fokusere på det, de er
bedst til – nemlig at tage hånd om
deres kunders arbejdsmiljø.

Henvisningsprovision
PwC modtager en henvisningsprovision fra
Dansk Faktura Børs. Uanset om du
henvender dig via PwC eller direkte til Dansk
Faktura Børs, er provisionen for dit
fakturasalg den samme.

Dansk Faktura Børs

1 Børsen, 2 Børsen
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Deals
PwC har rådgivet rekordmange købere
og sælgere af virksomheder i 2013

Due diligence-
rådgiver i

forbindelse
med køb af

Becksönder-
gaard

Due diligence-
rådgiver i

forbindelse
med køb af

IPtronics

Due diligence-
rådgiver i

forbindelse
med køb af

Euro Cater

Due diligence-
rådgiver i

forbindelse
med køb af

Kelsen
Group

Due diligence-
rådgiver i

forbindelse
med køb af

IDdesign

Due diligence-
rådgiver i

forbindelse
med køb af

Telecare
Service

Due diligence-
rådgiver i

forbindelse
med køb af

Nyhavn
Rejser

Se et uddrag af
transaktioner, hvor PwC
har bidraget med
rådgivning. Har du
spørgsmål til køb og salg af
virksomheder, er du
velkommen til at kontakte
os.

Køb og salg af virksomhed
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Due diligence-
rådgiver i

forbindelse
med køb af

Xellia

Due diligence-
rådgiver i

forbindelse
med køb af

Ellegaard
A/S

Due diligence-
rådgiver i

forbindelse
med køb af
franchise-
butikker i

Rumænien og
Bulgarien

JYSK

Due diligence-
rådgiver i

forbindelse
med køb af

Sticks’n’
Sushi
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Deals
PwC har rådgivet rekordmange købere
og sælgere af virksomheder i 2013
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Vendor due
diligence-

rådgiver ved
salg af den

polske
onshore vind-

forretning
DONG
Energy

Vendor due
diligence-
rådgiver

ved salg af

LOGSTOR

Vendor due
diligence-
rådgiver

ved salg af

EG A/S

Vendor due
diligence-
rådgiver

ved salg af

Dagrofa

Vendor due
diligence-
rådgiver

ved salg af

Unifeeder

Due diligence-
rådgiver i

forbindelse
med køb af

Medialogic

Finansiel
rådgiver for

DLG

DLG’s køb af
50 % af HaGe

Polska

AAK’s køb af
UniPro fra
Unilever

Finansiel
rådgiver
for AAK

Chr. Hansens
køb af 50 % af

Peyma-Hansen

Finansiel
rådgiver for
Chr. Hansen

Finansiel
rådgiver for

DLG

DLG’s køb af
43 % af Team

Finansiel
rådgiver for

ICG

ICG’s og
ledelsens køb
af Euro Cater

CapMans salg af
IT2 Treasury

Solution

Finansiel
rådgiver for

CapMan

Capideas køb af
API Maintenance

Systems

Finansiel
rådgiver for
ejerne af API
Maintenance

Systems

MPI’s optagelse
til handel på
Firth North

Finansiel
rådgiver for

MPI
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Kontakt os
PwC’s Deals rådgiver om køb og salg af virksomheder, kapitalstruktur og
restruktureringer samt muligheder for finansiering og kapitalfremskaffelse

Læs mere på www.pwc.dk/pwcdeals

Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for
professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente
specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår
nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller
påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke
nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader
at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen.

© 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer
“PwC” til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers
International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.
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Transaction Services
Allan Solok
Partner
T: 3945 9229
E: aso@pwc.dk

Finansiel due diligence, analyse af de
finansielle forudsætninger for en
virksomhedshandel.

Valuation & Economics
Anders C. Madsen
Partner
T: 3945 3649
E: acm@pwc.dk

Værdiansættelse, rådgivning om
purchase price allocation og OPP
(offentlige-private partnerskaber).

Deals SMV
Carsten Yde Hemme
Director
T: 3945 3408
E: cyh@pwc.dk

Rådgivning af små og mellemstore
virksomheder om generationsskifte,
køb og salg, kapitalfremskaffelse mv.

Transaction Services
Jan Hetland Møller
Partner
T: 3945 3412
E: jht@pwc.dk

Corporate Finance
Michael Eriksen
Partner
T: 3945 9271
E: men@pwc.dk

M&A-rådgivning i forbindelse med køb og
salg af virksomheder, fusioner og
kapitalfremskaffelse.

Leder af PwC Deals.
Finansiel due diligence, analyse af de
finansielle forudsætninger for en
virksomhedshandel.

Business Restructuring
Services
Bent Jørgensen
Partner
T: 3945 9259
E: bej@pwc.dk

Genopretning af virksomheder i krise- og
konfliktsituationer, finansiel diagnostik
og kriseplanlægning.

Kapital- og gældsrådgivning,
herunder udarbejdelse af materiale
til finansieringsinstitutter.

Working Capital
Management
René Brandt Jensen
Partner
T: 3945 9160
E: rbj@pwc.dk

Analyse og optimering af arbejdskapital,
herunder debitor- og kreditorstyring
samt optimering af lagre.

Debt Advisory
Søren Kviesgaard
Partner
T: 3945 9254
E: ski@pwc.dk
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