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En innføringsguide....



Denne eGuiden gjennomgår prosessen rundt kjøp- og salg av
virksomheter særlig tilpasset små-og mellomstore bedrifter. 
 
Her vil du få en oversikt over hva som bør ligge til grunn for
prissettingen, og hvilke risikofaktorer som kan og bør spille inn på
sluttprisen.
 

Guiden er satt sammen av advokat Silja
Dagenborg i Advokatfirma Lunde
Robertsen.
 
Dagenborg har lang erfaring fra arbeid
med selskapstransaksjoner, både ved
kjøp og salg av små- og mellomstore
bedrifter, samt ved transaksjoner av
større konsern.
 
Hun anbefaler å tilpasse gjennomgangen
av kjøps- eller salgsobjektet ved mindre
transaksjonene til særlige risikofaktorer.

I N N L E D N I N G



Like viktig er det å sikre
seg god kunnskap om
selskapet slik at
fordeling av risiko
foretas i kjøpsavtalen. 
 
Man må identifisere
risiko som kan påvirke
fastsettelsen av prisen.

Formålet er å avdekke eventuelle skjulte
verdireduserende faktorer og begrense risikoen for
negative overraskelser etter at virksomheten er
overdratt.

IDENTIFISERE RISIKO



Ved større selskapstransaksjoner vil ofte titalls
rådgivere kobles inn i forkant av en transaksjon for å
kartlegge detaljer rundt selskapets finansielle, skatte-
og avgiftsmessige og juridiske situasjon.
 
Denne prosessen kalles gjerne "DD", som står for Due
Diligence og "VDD", som betyr Vendors Due Diligence.

Ved mindre transaksjoner vil en slik gjennomgang ofte
bli for omfattende og dyr.
 
Det er likevel viktig å trekke ut og anvende de samme
prinsippene, slik at man har kunnskap om hva man
kjøper og selger.

AVGRENSNING



TIDSPRESS

En selskapstransaksjon
vil ofte være preget av
tidspress. 
 
Kanskje forhandler
selger med flere
potensielle kjøpere?

Begge parter er opptatt av pris. Man bør derfor sette
av tid til å finne de underliggende risikofaktorene
som kan påvirke prisen.



KJØPEREN

Kjøper bør skaffe seg oversikt over særlige
risikofaktorer i selskapet som vurderes oppkjøpt, og
legge en plan for undersøkelse av selskapet. 

En rådgiver kan gjerne avgrense dette basert på
bransjekunnskap. Erfaringsmessig vil en slik
gjennomgang kunne ta noen uker.

Enkelte velger å tegne en intensjonsavtale før
undersøkelser settes i gang.

Undersøkelsene avsluttes gjerne med et intervju av de
som kjenner selskapet best, for eksempel selskapets
ledelse, regnskapsfører eller revisor.



Informasjonsinnhentingen vil ofte danne grunnlag for
individuelle tilpasninger i kjøpsavtalen samt påvirke
den endelige prisfastsettingen.

GODT GRUNNLAG



SELGEREN

Selger har ofte langt bedre mulighet til å planlegge
prosessen og har derfor mulighet for å tilrettelegge
for en smidig salgsprosess.

Selger kan blant annet forberede informasjon om
det kjøper vil etterspørre.

Selger kan også vurdere skatte- og avgiftsmessige
forhold før man bestemmer seg for om salg av
selskap, fisjon/fusjon eller salg er innmat er mest
hensiktsmessig.

Før selger gir opplysninger til potensielle kjøpere
bør det dessuten signeres en erklæring som sikrer
konfidensialitet.



RYDDIGE FORHOLD

Selger bør sørge for å være ajour med regnskap og 
innleveringer, samt betalinger til offentlige
myndigheter

Skaff en oversikt over alle avtaler med tredjeparter.
Er avtalene gyldige? Gir avtalene et fullstendig bilde av
det som er avtalt?

Ha en tanke om hvem i selskapet som har oversikt og
kan besvare spørsmål om skatt, merverdiavgift,
avtaleverk, ajourhold.

Vurder om det bør innhentes uavhengige  
verdivurderinger



Ved utforming av avtalen bør man huske at en standardavtale
kun er ment som et utgangspunkt, og at avtalen må tilpasses i
det enkelte tilfellet.

Advokatfirmaet er i all hovedsak
med forretningsjuridisk bistand,
skatt- og avgift, omorganisering og
restrukturering, fast eiendoms
rettsforhold, kontraktsrett og
tvisteløsning.

Kontakt informasjon:
 Tlf. +47 92 66 75 99

silja@lunderobertsen.no
    

 www.lunderobertsen.no

SMB Norges
medlemmer får 

20 prosent rabatt på
bistand ved salg eller

oppkjøp.  

FORMALISERING

OM ADVOKATEN Silja Dagenborg er advokat MNA i
Advokatfirma Lunde Robertsen. 
 


