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SKAL DET VIRKELIG TAGE 

25 ÅR 

AT SÆLGE SIN VIRKSOMHED?



DU KAN FORVENTE

At :

• Erfaring og viden er ikke nødvendigvis lig med succes

• Det er udførslen der er forskellen

• En god ide´ er ikke nødvendigvis en god ide´

• Det er udførslen der er forskellen

Derfor vil du opleve at jeg vil:

• Dele min erfaring

• Dele gode råd ud

• Dele mine inspirations aktiver

• Dele min motivation









CATERING DANMARK 2017



UDVIKLINGEN OVER 25 ÅR
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2006 OG 2011 OG 2016

• 2006: Ude og teste interessen for at købe virksomheden

• 2011: Henvendelser fra et par interesserede købere

• 2016: Salg gennemført pr 30. juni



HVAD LÆRTE DET OS?

Vær altid 100 % klar til at blive købt:

1. Aktiver / passiver

2. Organisationen

3. Tal, rapportering og aftaler

4. Kontinuerlig forbedringer

5. En plan, - en realistisk fremtid

6. Ingen usikkerheder



EN RIGTIG STREG I SANDET

• Ønsket var et 100 % salg og en 100% frigørelse fra virksomheden fra dag 1.

• Det krævede en person i spidsen, som reelt drev virksomheden i hverdagen.

• 2012 ansættelse af ny driftsdirektør

• 2015 udnævnelse fra driftsdirektør til adm. direktør

• 2015 samtidig HN overgår til bestyrelsesformand

• Langsom men sikker overdragelse – afdeling for afdeling, område for område. 

I alt godt 4 år undervejs.



NÅR VIRKSOMHEDEN SÆTTES TIL SALG

• Kun få i organisationen må involveres praktisk

• Vær 110 % klar mentalt og resursemæssigt 

• Pas på daglig drift – det koster noget – 100 % sikkert

• Alt tage længere tid, end hvad andre siger, men pres på for et kort forløb



KAN SELV – VIL SELV

• Vi der sælger er ikke selv eksperter på alle felter, selvom vi nok tror det – benyt dygtige  

rådgivere og forhandlere

• Skub selvhøjtideligheden væk – vær ydmyg men ”fast i kødet”

• Fjern kompleksiteter – hvis du kan, - undgå at gøre små problemer til noget de ikke er

• Vær ærlig og ligefrem – alt andet giver bagslag



HVORFOR TOG DET SÅ 25 ÅR

• Leaning by doing

• Timing – internt og samfundet

• Kan selv – vil selv

• 5 år med 100 % fokus, resultatsøgende og næsen lige i sporet



VEJEN TIL ”SUCCES” – LIGGER LIGE FORAN DIG

• ”Succes”? Økonomisk / anderkendelse / beskæftigelse

• Hav din drøm/vision at forfølge, den skal bruges som 

motivation

• Lav målbare mål og delmål. Det er en stor 

motivationsfaktor

• Vær realistisk omkring salg/oms og distribution

• Du behøver ikke opfinde den dybe tallerken

• Egenskaber som viljestyrke, stærkt personligt drive og 

prioritering er uhyre vigtige.



T

Thanks..


