
DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA 
OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK 
FÖRETAGSAFFÄR.

Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris sedan 1979

ÅTTA 
STARKA 
SKÄL!





Egentligen är det helt naturligt att vi är 
 Sveriges ledande företagsmäklare.  
Att det är vi som år efter år säljer flest 
företag i landet. 

Hög kompetens, lång erfarenhet och hårt arbete 
ger resultat. Över 4 000 genomförda affärer talar 
sitt tydliga språk.

Planerar du att sälja eller köpa ett företag eller 
annan verksamhet har du med andra ord alla skäl 
att välja oss. I den här broschyren får du åtta 
stycken att börja med.
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MEST ANLITAD

Framgång föder framgång. Det är en klassisk sanning. 
Med ledande kompetens och en envis strävan efter 
mästerskap i varje affär skapar vi också grunden för 
nästa affär. Den ambitionen har varit vår drivkraft 
ändå sedan vi startade. 

Därför är vi den mest anlitade företagsmäklaren i 
Sverige. Vi har i genomsnitt sålt två företag i veckan. 
År efter år. Nu har vi nått över 4 000-strecket. Ingen 
har medverkat vid fler överlåtelser än vi.1



SÄLJ

RÅDGIVNING

KÖP
FÖRETAG

FASTIGHETER
VÄRDERING



 7

SVERIGES BREDASTE 
TJÄNSTEUTBUD

Ingen annan företagsmäklare har ett lika omfattande 
utbud av specialisttjänster som vi. Det betyder att 
du  kommer rätt från  början och kan försäkra dig om 
en heltäckande lösning med  professionell hantering 
i alla delar. 

Strategi. Förhandlingar. Ekonomi. Juridik... Med en 
enda kontakt får du tillgång till all den expertis som 
behövs också i den mest komplexa överlåtelse. 

► Sälj- och köpuppdrag företag. 

► Sälj- och köpuppdrag kommersiella fastigheter.

► Företagsvärdering.

► Rådgivning inför ägarförändringar.
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Skräddarsydd 
projektgrupp

Teamorganisation.

Bred kompetens och 
korta beslutsvägar. 

Stor  
erfarenhet av 
transaktioner

Strukturerad process 
och förhandling.

Modern 
plattform

Effektiva digitala 
processer.

Rikstäckande 
organisation

Stort närverk. 

Unika databaser med köpare, 
säljare, andra nyckelpersoner. 

Transparens 

Inga dolda kostnader. 

Nordisk 
representation 

Norge, Danmark  
och Finland.   

Hög 
servicegrad

Projektleder från 
start till mål.

Vårt erbjudande 
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30 EXPERTMÄKLARE

Våra cirka 30 mäklare är specialiserade på just 
 företagsaffärer. Vi är kort och gott företagsmäklare  
– till 100 procent. Det betyder fullt fokus på det som 
du som kund vill ha ut av en överlåtelse. 

Vi vet också vilka aspekter man särskilt måste beakta 
vid olika typer av överlåtelser. Alla  affärer har sina 
speciella förutsättningar och  möjligheter. Att för-
medla ett mindre företag som är ägarens kära livsverk 
ställer andra krav än exempelvis försäljningen av en 
storindustri.

Var och en av oss har genomfört ett stort antal 
framgångsrika affärer. 

Tillsammans har vi en erfarenhet och kompetens 
som omfattar alla tänkbara företag, branscher och 
situationer.

Den gemensamma, samlade styrkan ger ytterligare 
energi i din affär eftersom vi samarbetar och hela 
tiden skärper varandra.

3
Vårt erbjudande 



BORGHOLM

SUNDSVALL

ÖRNSKÖLDSVIK

BORÅS
GÖTEBORG

HELSINGBORG

HÄSSLEHOLM

RONNEBY

GREBBESTAD SKÖVDE
NORRKÖPING

UDDEVALLA
TROLLHÄTTAN
VÄNERSBORG
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RIKSTÄCKANDE

Vi finns i hela Sverige. Med våra lokalkontor  
har du alltid nära till Svensk FöretagsFörmedling. 
Det ger oss en unik lokal  närvaro och kunskap, 
med värdefulla nätverk inom näringsliv, myndig-
heter och banker.

Samtliga våra mäklare har tillgång till vårt 
riks omfattande register med köpare och säljare 
i alla branscher. På så sätt förstorar vi marknaden 
kraftigt för dig och ökar möjligheterna till en så 
god affär som möjligt.
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DANMARK

NORGE

FINLAND

CONNECTO

PREVESTOR

VIRKSOMHEDSBØRSEN
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NORDISKT SAMARBETE

Nyckeln till framgångsrika överlåtelser heter lokal 
närvaro. Att finnas på plats är ofta avgörande för ett 
bra resultat.  Därför har vi samarbetsavtal med lokala 
företagsmäklare som fyller våra krav i tre av våra 
nordiska grannländer. 

Samarbetet ger oss tillgång till ett ovärderligt kontakt-
nät och lokalkännedom om företagsklimat, marknads-
förutsättningar och regelverk.

För dig som vår kund innebär det att dina intressen kan 
 exponeras på en ännu större marknad.

Våra nordiska partners: Connecto i Norge, 
 Virksomhedsbørsen i Danmark och Prevestor i Finland.
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VI HITTAR
RÄTT KÖPARE

OCH MAXIMERAR
PRISET.
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NU HAR VI GJORT MER 
ÄN 4 000 AFFÄRER!

Vi började 1979. Åren som gått har varit intensiva 
och de över 4 000 företagsöverlåtelser vi med verkat 
till har gett oss en unik erfarenhet. Vi har en 
 väletablerad ställning och en solid kunskapsgrund 
som vi hela tiden uppdaterar och utvecklar. 

Stor nyfikenhet, arbetsglädje och en genomtänkt 
strategi för kompetensöverföring till nya med-
arbetare ger oss en vital spänst i det ständiga steget 
mot framtiden.
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Analys och 
värdering

Köparens 
genomlysning/
Due Diligence

Avsikts
förklaring/ 

Letter of Intent

Slutligt 
överlåtelse  

avtal

Förhandling

Tillträde

Indikativt
bud

Utvärdering
och 

uppföljning

Företags
besök/ 

Träff med 
ägare

AFFÄREN FRÅN START TILL MÅL

Urval av 
intressenter

Marknads
plan och  

bearbetning 
av marknaden

Företags
beskrivning/
Informations
memorandum



 17

BEPRÖVAD PROCESS

Vi tar ett helhetsansvar för alla delar i en över-
låtelse. Som projektledare genomför vi affären från 
start till mål genom en väl beprövad process.  
Gärna i samarbete med parternas  revisorer,  banker 
och jurister. Här är processens huvudsteg: 

► Analys och värdering.

► Företags beskrivning/Informations memorandum.

► Marknadsplan och bearbetning av marknaden.

► Urval av intressenter.

► Företagsbesök/Träff med ägare.

► Indikativt bud.

► Förhandling.

► Avsikts förklaring/ Letter of Intent.

► Köparens genomlysning/Due Diligence.

► Slutligt överlåtelse  avtal.

► Tillträde.

► Utvärdering och uppföljning.
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FRISTÅENDE
HELT
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8 OBEROENDE 
OCH TRYGGHET

Vi arbetar under full diskretion och har genom hela 
processen fullt fokus på vår kunds intressen.

Vi är helt fristående från banker, revisorer och 
andra externa intressen och kan i varje steg välja 
det  alternativ som ger störst värde för dig som 
gett oss  förtroendet att sköta din affär.

Det gäller att undvika fallgroparna, kunna de säkra 
vägarna och nå hela vägen fram till ett framgångs-
rikt resultat.



Välkommen till ett förutsättnings  löst 
och kostnadsfritt samtal om dina 
överlåtelse- eller förvärvsplaner! 

Du hittar alla kontaktuppgifter till våra mäklare och 
 lokalkontor på www.sffab.se

M
A

R
S 
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Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris sedan 1979

www.sffab.se


