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Industriens Fond har bevilget DKK 22,8 millioner til projektet 

”Vækst gennem ejerskifte i danske ejerledede virksomheder” – 

eller kortere ”Ejerledelse i Danmark” 

 

Projektet 

• gennemføres af CBS CEV i samarbejde med INSEAD, PwC 

og BDO 

• har tre dele: VIDEN, VÆRKTØJER og DIALOG 

 

 

Vækst gennem ejerskifte 
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Hypotesen bag projektet: Det er muligt at forbedre virksomhedernes 
konkurrenceevne ved at forberede ejerskiftet i danske ejerledede 
virksomheder bedre end det sker i dag. 

Hvorfor kommer nogle ejerledere for sent i gang med at planlægge 
ejerskiftet? 

1. Det tager lang tid 

2. De har travlt 

3. Det er besværligt 

4. De har urealistiske vurderinger af sig selv eller værdien af deres 
virksomhed 

… en af rapporterne fra CBS CEV skal afdække, hvad ejerlederne 
selv tænker om ejerskiftet – og hvor godt de er forberedt på det. 

 

 

Ejerledelse i Danmark 
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Vi er ret sikre på, at en del ejere er kommet for sent i gang med 
at overveje ejerskifte: 

• Inden 2025 forventer vi, at ca 17.000 ejere vil ønske eller 
være nødt til at overdrage virksomheden til andre ejere som 
følge af alder, helbred, ønske om ”pensionering”, … 

• 10.200 virksomheder, hvor ejerlederen er over 65 år, og 
som alle antages at ville skifte 

• 13.100, hvor ejerlederen er mellem 55 og 65 år – og hvor 
halvdelen antages at ville skifte 

Ejerledelse i Danmark 
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• Der vil altså være et stort udbud af mindre og mellemstore 

virksomheder 

• Hvem skal købe disse virksomheder? 

• Hvad er ejernes exit-strategier? 

 

Ejerledelse i Danmark 
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Forstå størrelsen og arten af de udfordringer og muligheder, som 
de danske ejerledere og deres virksomheder står over for 

6 rapporter: 

1. ”Ejerledelse: Baggrund og Udbredelse”  

2. Økonomiske konsekvenser af ejerskifte 

3. Hvad tænker ejerlederne om ejerskifte? 

4. Hvad karakteriserer det succesfulde ejerskifte? 

5. Identificering af de største udfordringer ved ejerskifte 

6. Skattemæssige udfordringer ved ejerskifte 

 

Ejerledelse i Danmark: Viden 
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Ejerledelse i Danmark: Værktøj 

 
1. Udvikling af et strategiværktøj til brug ifm ejerskifte 

• Identifikation af forhindringer for ejerskifte: 
• Familiemæssige (fx psykologi) 
• Institutionelle (fx skat) 
• Markedsmæssige (fx konkurrence) 

2. Udvikling af interaktivt benchmarking værktøj 
• Tillader virksomheder at sammenligne sig 

anonymt med andre m.h.t. hvor godt de er 
forberedt til ejerskifte 
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• Skal sikre den praktiske anvendelse af VIDEN og VÆRKTØJ i 
danske ejerledede virksomheder 

• Gennemføres i samarbejde med PwC og BDO 

 

1. Udvikling og implementering af et rådgivnings- og dialog-tilbud 
til den enkelte virksomhed 

2. CBS Executive undervisningstilbud til ejerledere og andre 

3. Levering af kurser til regionale grupper af ejerledede 
virksomheder 

4. ”Traditionelle” formidlingsaktiviteter 

 

Ejerledelse i Danmark: Dialog 
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Ejerledelse i Danmark 
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Plads til bedre forberedelse af ejerskifte i de mange danske 

virksomheder, som er ejerledede: 

• Tal med din familie! 

• Tal med din revisor og din bank! 

• Planlæg ejerskiftet i rigtig god tid 

– især hvis du ønsker, at dit barn skal tage over. 

 

Vækst gennem ejerskifte i danske ejerledede 
virksomheder 
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