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Censor M&A ansluter till The CFI Group
Får tillgång till över 200 rådgivare och specialister i 21 länder
Med 15 år i branschen, kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö och erfarenhet från över 100
bolagstransaktioner är Censor M&A idag en av Sveriges mest etablerade rådgivare inom
ägarfrågor och bolagstransaktioner för ägarledda bolag.
”Vi har arbetat lite under radarn under många år men känner att vi med vår bakgrund som entreprenörer och gedigen
erfarenhet som rådgivare inom ägarskiften av ägarledda bolag att det är dags att kliva fram lite mer offensivt”, säger Mats
Axell och Jonas Brogårdh - grundare till Censor M&A. Ett steg i denna riktning är att ansluta oss till CFI - en internationell
organisation med över 200 professionella rådgivare och specialister i 21 länder med samma inriktning som oss - vilket
förstärker vår förmåga att göra företagsaffärer på en internationell marknad.
CFI har varit verksamma sedan 2006 och startades av M&A-rådgivare i USA, Schweiz och Holland i syfte att bygga en
plattform för erfarenhetsutbyte och för samarbete vid internationella transaktioner. En organisation som med tiden vuxit
sig stark och idag finns representerad i 21 länder i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika.
”Vi har hela tiden haft ett stort fokus på att agera på en internationell marknad när vi söker potentiella intressenter för
våra ägarskiftesuppdrag. Ca 50% av våra transaktioner sker med aktörer utanför Sverige”, säger Jonas Brogårdh. Vi har
tidigare blivit uppvaktade av andra nätverk men inte känt att vare sig inriktning och kultur passat oss. När vi började
samtalen med CFI för ett år sedan kände vi direkt att det fanns en värdegrund och ambition vi delade. Det känns därför
väldigt roligt att nu kan presentera att Censor M&A från den 1 november är delägare och medlem i CFI, säger Mats Axell.
Detta förstärker naturligtvis vår förmåga att hitta relevanta köpare på en internationell arena.
”För CFI är Censor M&A en mycket välkommen förstärkning av vår organisation. Vi delar samma värdegrund och ambition och är övertygade om att vi gemensamt kommer att göra CFI ännu starkare på en internationell marknad”, säger
Jean-Marc Teurquetil, styrelseordförande för CFI och Managing Partner för CFI Frankrike. Censor M&A är mycket starka på
svenska marknaden och har genom åren visat på god förmåga genomföra en mängd intressanta ägarskiften på en internationell arena. För CFI är Sverige är en viktig marknad med en mängd intressanta industrier och aktörer. Det finns både
en lång industritradition och en stark innovationsförmåga inom framväxande tekniker, säger Jean-Marc.
För mer information
CFI - Jean-Marc Teurquetil, Partner, styrelseordförande för CFI, e-mail: jmt@thecfigroup.com
Censor M&A – Mats Axell, Partner, e-mail: mats.axell@censor.se; Mobil: +46-708185560
För mer information om CFI - se vidare www.thecfigroup.com
För mer information om Censor M&A - se vidare www.censor.se

Information om Censor M&A
Censor M&A erbjuder kvalificerad rådgivning och projektledning inom ägarplanering, ägarskiften och förvärv. Målgruppen är onoterade
ägarledda bolag oberoende av bransch med ett bolagsvärde från 40 MSEK upp till en miljard kronor. Med 15 år i branschen och erfarenhet från över 100 bolagstransaktioner är Censor M&A idag en av Sveriges mest etablerade rådgivare inom ägarfrågor och bolagstransaktioner för ägarledda bolag. Verksamheten bedrivs från kontoren i Göteborg, Stockholm, Malmö – härtill är Censor M&A delägare och
medlem i CFI (Corporate Finance International) med över 200 rådgivare och specialister verksamma i 21 länder. Se vidare www.censor.se

