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All time high för Censor M&A
Vi kan konstatera att 2018 blev vårt bästa år sedan starten 2004 – kanske inte i antalet genomförda transaktioner
men väl sett till volym av köpeskilling. Vi har haft förmånen att genomföra sju ägarskiften av bolag inom bland
annat IT/Tech sektorn, livsmedelsindustri, transport & logistik. Välskötta ägarledda verksamheter där ägarna av
olika anledning önskade förändra ägarbilden för sina bolag.

Vad hände under 2018?
Transaktionsklimatet har med alla mått mätt varit bra
– tillgång till kapital och låga räntor är en av flera orsaker till att marknaden för ägarskiften och förvärv varit
god. Vi genomförde sju bolagstransaktioner där samtliga bolag fick stort intresse på en internationell arena.
Målbolag

Köpare

15 år i branschen – kort tillbakablick
Vi startade Censor M&A 2004 med ambition att skapa
en rådgivare specialiserad i ägarfrågor och med fokus
på ägarskiften och förvärv. Med utgångspunkt från vår
egen bakgrund som entreprenörer var det naturligt
att fokusera på ägarledda bolag – en målgrupp som
vi själva har lätt att relatera till och förstå våra kunders
utmaningar, ambitioner och mål.
Vi har hela tiden varit ödmjuka för de förtroenden vi
fått att planera för och skifta ägande i ägarledda bolag. Många gånger har bolagen haft en lång ägartradition och med tiden hamnat i en position där ägarskifte
varit det naturliga steget för bolaget och ägarna att ta.
Samtidigt har vi högt ställda ambitioner att utveckla
vår kompetens, förmåga och kapacitet i att verkligen
prestera utifrån det våra kunder och vi själva förväntar
oss inför ett ägarskifte.

MBO

Vi hade också ett bra inflöde av nya kunduppdrag
inom flera olika branscher, exempelvis IT/Tech, biomedicin, livsmedel, handel & agentur, konfektion samt
tillverkande industri – bolag som planeras att säljas
under 2019 eller längre fram genom det vi kallar för
Långkok® – en strategisk ÄgarAgenda® med fokus på
ägarskifte.

Vi har under våra 15 år genomfört över 100 ägarskiften, 20-talet förvärv, samt formulerat ett stort antal
ägarplaner och ägardirektiv. Med utgångspunkt från
Göteborg har vi etablerat kontor i Stockholm och
Malmö. Vi är delägare och partner i CFI (Corporate Finance International) – en organisation med över 200
rådgivare och specialister inom ägarfrågor och M&A i
21 länder.
Sammantager vågar vi påstå att Censor M&A idag är
en av Sveriges mest etablerade rådgivare inom ägarfrågor och bolagstransaktioner för ägarledda bolag
med ett transaktionsvärde från 50 MSEK upp till en
miljard. Besök gärna vår hemsida på www.censor.se
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Större kraft och kapacitet internationellt
Vi har genom åren alltid haft stort fokus på att agera
på en internationell arena – historiskt har ca. 50 % av
våra uppdrag sålts till aktörer utanför Sverige. Vi har
från tid till annan blivit kontaktade av internationella M&A organisationer som önskat förstärka sin närvaro i Sverige/Norden. Under våren 2018 inleddes en
diskussion med CFI, en M&A-organisation med verksamhet i 21 länder som består av över 200 rådgivare
och specialister inom M&A och ägarrelaterade frågor.
Under hösten 2018 blev Censor M&A delägare och en
del av CFI – något vi upplever väldigt positivt då vår
förmåga att söka och etablera kontakt med potentiella köpare världen över
ökar på ett påtagligt sätt. Se vidare
www.thecfigroup.
com
Medarbetare
Organisatoriskt valde vår gode vän, partner och kollega Ola Gravenfors att byta bransch efter 11 år på
Censor M&A. Ola har startat bolaget Hippoly som utvecklar programvara för ägare, styrelse och ledning. Vi
önskar Ola all lycka till i hans nya verksamhet. Vi har
också under året förstärkt vår organisation med Carl Jarkvist som tidigare arbetat som revisor på KPMG.
Carl arbetar som analytiker med
fokus samtliga våra delmoment vid
ett ägarskifte.
Carl Jarkvist
Analytiker
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Vår förväntan på 2019?
Det är naturligtvis svårt att undgå många av de analyser som pekar på en kommande avmattning av konjunkturen. Oavsett vad som sker så är vår övertygelse
att M&A klimatet fortsatt kommer att vara intressant.
Välskötta lönsamma bolag med stark position inom
sin nisch och marknad har alltid en attraktivitet – härav är det med stor tillförsikt vi tar oss an 2019 tillsammans med våra kunder och samarbetspartner.

Bästa Hälsningar,

Mats Axell
Founding Partner

Jonas Brogårdh
Founding Partner

