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Långsam
konkursförvaltare fall
för tingsrätten
Sörmland | Det tog
drygt två år för konkursförvaltaren att slutföra
den förhållandevis okomplicerade konkursen. Nu
kräver Tillsynsmyndigheten i konkurser, TSM, att
Sörmlandsadvokatens
arvode sänks.
Flensföretagets konkurs inleddes i mars 2008. Drygt två
år senare var den ännu inte
avslutad.
Detta trots att konkursen,
enligt TSM, ”var av ringa
omfattning med sedvanliga
åtgärder” samt att TSM vid
elva resultatlösa tillfällen
bett om besked.
Till sist fick dock TSM granska advokatens slutredovisning och arvodesräkning.
Dröjsmålet tolkas som en
brist vid uppdragets utförande som, enligt TSM, ska
påverka arvodet.
Tillsynsmyndigheten i konkurser har därför vänt sig till
tingsrätten med ett yrkande
om att konkursförvaltarens
arvode sänkt med en tredjedel till 20 000 kronor.
Peter Larsson

Fel på ledning
lyfter oljepriset
Världsmarknadspriset på råolja steg mot 90 dollar per
fat i dag, sedan ett fel på
en oljeledning från Alaska
minskat utbudet på den
amerikanska marknaden
med över en halv miljon fat
per dag. (TT-Reuters)

Dansk krona
rekordbillig
Den danska kronan har inte
varit så billig på snart tio år.
Dagens kurs på 1:19 svenska
kronor för en dansk är den
lägsta sedan februari 2001.
Den danska kronan har en
stark koppling mot euron.
(TT)

Kinas framfart i
Sverige spås öka
Kinesernas framfart i väst
och i Norden märks alltmer
och spås öka. Totalt rör det
sig i Sverige om 25–30 investeringar per år de senaste
fem åren och uppemot 1 000
nya jobb, enligt Invest Swedens statistik. (TT)

USA-bolag köper
Svanströms
Amerikanska Office Depot
köper kontorsmaterielföretaget Svanströmsgruppen.
Sverigechefen Åke Norström
beskriver Svanströms som
ett perfekt komplement till
verksamheten. Office Depot
äger sedan 2008 Svanströms
konkurrent AGE. (TT)

Kraftigt lyft för
SAS i december
Flygbolaget SAS totala passagerartrafik steg i december
med 14,3 procent jämfört
med samma månad året
före. Kabinfaktorn steg med
3,3 procentenheter till rekordhöga 73 procent, men
yielden pressas ytterligare.
(TT)

Gabriellas guide till
företagsshoppingen
Vill särskilt få kvinnor att se nya möjligheter
Sörmland | Sugen på att
driva företag? Men tröskeln
dit känns för hög? Då kan
det vara idé att i stället fundera på att köpa ett befintligt företag. I spåren av att
40-talistgenerationen går
i pension är allt fler företag
till salu.
Gabriella Mast-Weggeman har
skrivit en bok i ämnet: Verkställande kvinnor – att köpa
och driva företag. Som titeln
antyder är den särskilt nischad
till just kvinnor.
– Det finns kompetenta kvinnor med kapital som säkert
skulle kunna bygga framgångsrika företag om de bara såg
möjligheten, säger hon och
fortsätter:
– I min tidigare roll som rådgivare på Almi upptäckte jag
att många av kvinnorna hade
fastnat i tanken att hitta den
egna geniala affärsidén, så till
den milda grad att flera inte
kom igång med något företag
alls.

Snabbare ut på banan
Hon förklarar att det vanligen
tar två till tre år innan ett nystartat företag har etablerat sig
ordentligt på marknaden och
har ekonomisk stabilitet.
Om du i stället tar över ett
redan existerande företag kommer du snabbare ut på banan
eftersom det kan handla om att
man såväl får ta över företagsnamn som kunder, affärsidén,
leverantörer och produkterna/
tjänsterna.
Gabriella menar att Sverige
nu har en unik chans att öka
kvinnors företagande, vilket
i sin tur kan bidra till tillväxt
i landet. Det ger troligen fler
kvinnliga förebilder, en förändrad företagsstruktur, kvinnor i
nya branscher och ökat rekryteringsunderlag till styrelser.
I boken ger Gabriella några
konkreta och lyckade exempel, bland annat Hanna Bruce
som köpte Växbo Lin och Helena Torstensson som driver
företaget Process produkter.
Gabriella berättar också om Kia
Samrell som bytte från att vara
polis till att köpa ett företag
och driva det. Senare sålde hon
företaget och började jobba
som polis igen.
– Olika arbetssituationer kan
passa för olika perioder i livet.
Bara för att man köper ett företag behöver man ju inte driva
det i all evighet. Därför ville
jag även ha med det exemplet,
säger Gabriella.

Goda råd  | Gabriella Mast-Weggeman ger tips till den som ska ge sig in i företagsköpardjungeln. Hon vill särkilt uppmana kvinnor att våga ta
steget.
Foto: Mikael Andersson

Många av kvinnorna hade
fastnat i tanken
att hitta den
egna geniala
affärsidén, att
flera inte kom
igång med något
företag alls.
Hon tar även upp flera olika
aspekter som man bör ta med
i beräkningen om man vill
köpa – eller att shoppa – ett
företag.

”Måste ha is i magen”
Shoppingbegreppet använder
hon medvetet eftersom kvinnor är målgruppen.
– Den ekonomiska historien,
företagets resultat och balansräkning är viktiga verktyg för
att se hur företaget har gått. Du
får en bild av vad det kostat att
driva företaget.
Huruvida det är rätt pris eller
inte är det svåraste att räkna
ut. Men glöm för all del inte
att verkligen räkna på värde för
varulager, tipsar hon.

Kort om Gabriella
Mast-Weggeman

Hon tipsar också om att före
tagsmäklaren oftast är på säljarens sida och att man ska ha
det med i beräkningen.
– Processen att köpa ett företag kan ta tid, så man måste
kunna ha is i magen. Samtidigt
ska man inte vara rädd att slå
till snabbt om det verkligen
säger klick och om det efter
genomlysning ur olika vinklar
ser ut att vara en bra affär.

dig som köpare exklusivitet och
skyddar att andra intressenter
stressar på.
* En Due diligence görs i
nästa skede och är en djupare
företagsanalys som kan liknas
vid en besiktning. Den utförs av
experter.
* Företagsletarproceduren och
företagsköparprocessen kan ta
mycket längre tid än vad du tror.
Ha is i magen.
* Priset på företaget påverkas
av tillgång och efterfrågan. Hur
relevant det är kan räknas fram
via olika modeller. Det är inte
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Res två – betala för en på
Cinderella Kryssningserbjudande
Ombord på vår nöjeskryssare Cinderella kan du njuta av
högklassig underhållning, dans, god mat och dryck och
kanske en avkopplande stund i vårt spa ombord. Utbudet är
anpassat för att alla ska trivas och den sköna mixen av
resenärer i alla åldrar skapar en trevlig stämning ombord.
Avresa 13, 15 och 17/2 2011

Med KurirenPLUS 595:- ord. pris 595:-/person
Priset avser 2 personer

Therése Norén

therese.noren@ekuriren.se
016 - 15 61 69

Företagsköpartips
* Varför vill du köpa företag, tänk
efter vad som är din drivkraft
och använd den som en motor.
* Genom att köpa ett befintligt
företag i stället för att börja helt
från början med ett nytt företag,
kommer du snabbare på banan.
Du har kunder från dag ett och
kan troligen ta ut lön redan
första månaden.
* Man kan skriva ett ”letter of
intent” (LOI) som är en avsiktsförklaring som man ofta upprättar
när man känner att båda parter
vill gå vidare i en förhandling.
Det är ett frivilligt avtal som ger

Förmåner &
vinstchanser

Gabriella Mast-Weggeman har
under ett stort antal år arbetat
som affärskonsult bland annat
på Almi med både affärsutveckling och finansiering.
Hon har också suttit i ett antal
styrelser. I dag jobbar hon på
Mälardalens högskolas Idélab
med olika projekt inom entreprenörskap.

ovanligt att man kombinerar
olika beräkningsmodeller.
* Våga köpa företag tillsammans. MEN vid delägarskap ska
man klargöra de olika rollerna
och titta redan innan på hur ni
resonerar vad gäller livspusslet (vabbning, överjobb, med
mera).
* Har du tillräcklig finansiering?
Det är aldrig fel att kontakta
flera banker. Almi hittar ofta
finansieringslösningar tillsammans med privatperson
och bank och ska ses som ett
komplement.

Ingår i priset
Kryssning Stockholm – Mariehamn t/r Del i B2-hytt
Viking Buffet-middag inkl vin, öl, läsk och kaffe. Välkommen ombord!
Frukost i Viking Buffet. Cinderella avgår kl 18 och är tillbaka i Stockholm
nästa dag kl 15.30. Priset gäller endast ovanstående datum.
Anslutningsbuss mot tillägg.
Begränsat antal platser. Åldersgräns. För bokning och information
kontakta Björcks Resor, tel 08-550 192 15

vikingline.se

För att nyttja förmånen – ladda ner ditt värdebevis på ekuriren.se. Gå in under KurirenPLUS.
Eller använd ditt KurirenPLUS kort.
Förmånerna gäller privatpersoner som prenumererat
minst 12 månader sammanhängande eller
köpt en 12 månaders prenumeration.

Prenumeranter får mer!

