Kandidat +
Kapital

Adgang til ejerkandidater med kapital

Baggrunden for samarbejdet
Ejerskifte og salg af virksomheder er en vedvarende del af opgaven for ejerledede virksomheder.
▪Flere pengeinstitutter peger på, at henved 50% af ejerledede virksomheder ikke kan overdrages og at de derfor lukker når

ejer ønsker at lade sig pensionere.
▪Iflg. Industriens Fond står 60-70.000 danske virksomheder Indenfor en tidshorisont på ti år over for at skulle ejerskiftes (eller

lukkes), fordi ejeren eller ejerskabskredsen skal pensioneres. I godt 16.000 virksomheder er ejeren over 60 år.
▪En af de største udfordringer i forhold til at bevare de industrijobs, der er i disse virksomheder, er at få virksomhedsejeren til i

tide at gøre sig klar til at overdrage virksomheden til en person eller personkreds, der kan føre den videre.
▪Kandidat + Kapital er et samarbejde mellem LOHFF og Kapitalbørsen om at bidrage med en ejerskifteløsning, der både

finder en kandidat med de rette kompetencer og passion til at overtage virksomheden samt den fornødne kapital.
▪Samarbejdet om en ejerskifte-løsning tager udgangspunkt i at nuværende bank er den fortsættende bank og at dialogen om

en ejerskifte-løsning præsenteres for nuværende bankforbindelse i sin helhed.

Hvem kan bruge Kandidat + Kapital ?
Virksomhedsejere, der afsøger muligheder for helt eller delvist salg (ejerskifte)

Virksomhedsejere, der søger efter en potentiel kandidat til overtagelse af virksomheden på sigt
Investeringsfonde og –selskaber, der ønsker at afhænde medejerskab i porteføljeselskaber
Bankrådgivning om ejerskifte, hvor banken ønsker at fremlægge flere muligheder for kunden
Revisorer, der i deres rådgivning kan inddrage uvildig kompetence til afdækning af mulighederne

Kandidat + Kapital
LOHFF og Kapitalbørsen er veletablerede virksomheder med hvert sit arbejdsfelt. Selskaberne har dannet
et stærkt samarbejde, der kan påtage sig opgaver med ejerskifte med fokus på fremskaffelse af KANDIDAT,
der samtidig har KAPITAL til rådighed for et helt eller delvist køb af aktier i en virksomhed.
LOHFF

Etableret i 2002 – kontorer i Sønderborg, Vejle og København
8 medarbejdere
Arbejdsfelt: Executive Search & Selection
Omfattende personligt netværk og kandidatbank med
kvalificerede køber-emner

KAPITALBØRSEN

Etableret i 2009 – landsdækkende fra kontor i Rønde (Stor-Aarhus)
5 medarbejdere
Arbejdsfelt: Kapitalfremskaffelse og finansiering
Netværk af investorer, kapitalfonde, direct lending, banker m.v.

Et målrettet samarbejde
▪

Ejer af virksomheden med interesse i at
sikre videreførelse af selskabet og frigøre
kapital på en handel inden for en afgrænset
tidsperiode.

▪

Kapital
i
forbindelse
med
en
virksomhedshandel kan være forbundet med
udfordringer – det kan være vanskeligt for
køber at rejse hele finansieringen selv og
banken vil stille store krav både til
egenfinansieringsandel og de personlige
kompetencer

▪

Kandidater til en given virksomhed skal
findes. Der er i samarbejdet mellem LOHFF
og Kapitalbørsen identificeret en lang række
investorer og en lang række kandidatprofiler
således, at den samlede adgang til et
køberkartotek er langt større og bredere.

Ejer

Kapital

Kandidat

Kandidat + kapital
= bedre mulighed for ejerskifte

Kandidat + kapital

Region Storkøbenhavn
Region Sjælland

380 emner
70 emner

Region Syddanmark

230 emner

Region Midtjylland

320 emner

Region Nordjylland

50 emner

Udenlandske kandidater

120 emner

Eksempler på branche-interesse*
Træ- og møbelindustri
Metal og maskinindustri
IT og software
Transport, logistik, shipping
Handel- og engros
Produktionsvirksomhed
Bilbranchen

190 emner
360 emner
610 emner
270 emner
60 emner
390 emner
56 emner

*kandidater med interesse i helt eller delvist ejerskab har
typisk angivet 2 eller brancher

Proces, mål og pris
Indledende og uforbindende afklaringsmøde med Kapitalbørsen - Uden beregning
Step 1 - BESLUTNINGSOPLÆG
a.Afdækning af virksomhedens muligheder (Kapitalbørsen)
b.Virksomhedsprofil - 2-3 sider (Kapitalbørsen)
c.Kvantificering af kandidatemner til den givne virksomhed (LOHFF)
d.Indikativ værdiansættelse (Kapitalbørsen)
e.Køreplan inkl. fastpris tilbud for gennemførelse af hele forløbet (Kapitalbørsen)

Fast pris – kr. 9.500 + moms

Virksomheden kan herefter vælge at gennemføre hele processen som omfatter:

Step 2 – KANDIDAT + KAPITAL
a.Gennemgang af virksomhedens forretningsgrundlag (Kapitalbørsen) – møde i virksomheden
b.Udarbejdelse af kravprofil til køber (LOHFF) – møde i virksomheden
c.Udarbejdelse af virksomhedsbeskrivelse, perspektiv og salgsprospekt (Kapitalbørsen)
d.Udarbejdelse af kapitalplan og struktur for et aktiesalg (Kapitalbørsen)
e.Værdiberegning (Kapitalbørsen)
f. Gennemgang af eksisterende kandidat- og investornetværk (LOHFF og Kapitalbørsen)
g.Præsentation af kandidater og gennemførelse af transaktionen. (LOHFF og Kapitalbørsen)

Individuel aftale om pris, tidsplan og
markedsføringsstrategi for søgning af
køberkandidater/investorer

Giv din kunde et løft – og skab forretning
Finansiering af ejerskifte
Køber skal finansiere sit køb af virksomheden. Kandidaterne i Kandidat + Kapital har en vis egenkapital og kan typisk stille med
kautioner samt en fornuftig kreditværdighed. Dermed kan banken byde på en attraktiv finansieringsopgave.
Sælger er en attraktiv private banking kunde.

Den veldrevne virksomhed
Ejeren er tilfreds, men på vej til den tredje alder. En ny (med)ejer vil ofte kunne tilføre virksomheden nye initiativer og nye
forretningsområder, som kræver mere finansiering. Få en ny (med)ejer ind i virksomheden, som kan løfte virksomheden til at deltage i
en branchekonsolidering.
Den stagnerende virksomhed
Ejeren har tidligere drevet virksomheden fornuftigt, men nu viser virksomheden tegn på stagnation. En ny (med)ejer vil kunne puste
nyt liv i virksomheden, og det vil ofte skabe behov for mere finansiering
De nødvendige kompetencer for at få virksomheden på ret kurs igen er ikke tilstede i virksomheden – en ny (med)ejer med de rette
kompetencer kan findes via Kandidat + Kapital
Virksomheden i vækst
Virksomheden vokser hurtigt – men følger de rette kompetencer med? Gå efter et langvarigt og udbytterigt kundeforhold ved at
undersøge muligheden for at tilføre en ny (med)ejer med de rette kompetencer – find den rette via Kandidat + Kapital
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