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Kort om H&B

TOPLEDELSENS RÅDGIVER

ÉT TEAM - TRE FAGOMRÅDER

Viden og kompetencer på tværs af: 

REAL VALUE. REAL PEOPLE.

Vi hjælper ambitiøse organisationer 
med at opnå toppræstationer og løse 

deres vigtigste udfordringer.

Vi skaber værdi for mennesker, med 
mennesker, som mennesker. 

Med energi, intelligens, integritet, 
kant og empati.  

HØJ FAGLIG STANDARD

Strategy &
organisation

Operational
excellence

Commercial
excellence

Grundlagt i 2004 – kontor i Aarhus og København.

~50 ambitiøse og nærværende ansatte.

+600 projekter for ~250 klienter.

80% private og 20% offentlige virksomheder.



3

Fokus for indlæg
Hvordan sikrer vi at værdierne ikke forsvinder ved opkøb og fusioner?

Hvad er M&A

Post-Merger Integration (PMI) og realisering af værdi

M&A-processen Salgsmodning

Opkøbsstrategi



4

Hvad er M&A?

M&A fokuserer på alle aspekter vedr. køb og 
salg af virksomheder.

Primære fokusområder

1. M&A-PROCES & TRANSAKTION 
rette værdiansættelse og pris, der afspejler cash 
flow og potentiale, samt et stærkt grundlag for 
integration

2. M&A STRATEGI, SCREENING & KØB          
opkøb som et værktøj til at sikre vækst

3. SALGSMODNING, FRASALG & DIVESTMENTS 
rette grundlag, ejer og exit for at udvikle 
virksomhed

4. INTEGRATION                                      
Sammenlægning af virksomheder og 
gevinstrealisering

Typer af fusioner og opkøb                              
d

HORISONTAL                                                      
M&A mellem to virksomheder i direkte 
konkurrence om kunder på samme markeder 
og ens produkter

VERTIKAL                                                       
M&A med fokus på forlæns eller baglæns 
integration i værdikæden

DIVERSIFIKATION                                                      
M&A med fokus på at sikre komplementære 
kompetencer med afsæt i virksomheder i vidt 
forskellige brancher 

KONGLOMERAT                                                       
M&A med fokus på opbygning af to ikke 
umiddelbart relaterede forretningsområder

Integration

Høj

Lav
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Eksterne rådgivere i processen

På grund af omfang og potentialer/risici forbundet med 
M&A-processer tilknyttes eksterne rådgivere ofte –
særligt under igangsættelse, undersøgelse og 
forhandling. 

M&A-rådgiver
Leder transaktionsprocessen fra start til slut

M&A-advokater
Bistår med juridisk rådgivning under hele 
transaktionsprocessen, inkl. closing med 
konkurrencemyndigheder, juridisk 
sammenlægning, incitamenter og exit

Revisor
Hjælper typisk med værdiansættelse, 
finansiering og finansiel due diligence

Management konsulenter
Hjælper typisk med M&A-screening og -
strategi, due diligences og integration (PMI)

M&A processen
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Hvad ser I som de væsentligste risici i 
M&A-processen?

Fælles drøftelse
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En stærk opkøbsstrategi tager afsæt i en klar strategisk logik og 
skal danne grundlag for en grundig screeningsproces

Investeringshorisont

Strategisk
fokus

Kort tid Lang tid

Internt

Eksternt

Quick cash case

Vækst-case

Hybrid case

Konsolidering 
af marked

Fokus på 
operationelle 
omkostninger

Skab fokus i 
forretning 

Buy & Build

Organisk 
vækst

C

B

A

Virksomhedens strategi danner grundlag for 
logikken bag opkøbsstrategien.

Tre logikker for opkøb

Vækst og styrket position (strategisk)
Styrkelse af virksomhedens position i specifikke 
markeder, produkter, kompetencer, volumen osv.

Øget lønsomhed og skalering (operationel)
Optimering af forsyningskæde, stordriftsfordele, 
rationaliseringsmuligheder, afsætningsoptimering osv. 

Styrket forretningsmodel og afkast (portefølje)
Optimering af aktiver og investeringer, herunder 
diversificeringspotentiale og afkastpotentiale osv.

Med afsæt i opkøbsstrategi defineres opkøbscases 
efterfulgt af screening, evaluering og 
værdiansættelse af opkøbskandidater
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Ejer kan koble salgsmodning og værdifaktorerne direkte til det 
strategiske arbejde for at positionere virksomheden ideelt
8 kritiske spørgsmål en sælger skal kunne svare på

Har virksomheden en god finansiel udvikling og 
indtjening? 

Hvor stærk er virksomhedens strategiplan og 
ledelsesgruppe?

Har virksomheden en stærk governance og højt 
dokumentationsniveau? 

Hvordan mindskes intern afhængighed af enkelte 
individer, fx ejerleder, direktører, ledere og specialiser?

1

2

3

4

Internt

5

6

7

8

Kilde: Nørbjerg, Plenborg og FSR, Salgsmodning – Øg interessen for og værdien af virksomheden, 2013

Hvordan sikrer vi virksomhedens 
konkurrencekraft over for både eksisterende 
og eventuelt fremtidige konkurrenter? 

Hvordan håndterer vi markedsudviklingen?

Hvordan kan vi udnytte en eventuel 
konsolidering i branchen?

Hvordan mindskes ekstern afhængighed af 
enkelte markeder, kunder, produkter og kanaler? 

Eksternt
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Sikre forventet 
gevinstrealisering

Undgå værdiforringelse

Sikre fundament for øget 
fremtidig performance

Tryg transformation for 
medarbejdere og kunder

Formålet med PMI PMI-logik

Portefølje

Operationel

Strategisk 

1

2

3

4

5

6

7

8
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0%

100%

Grad af 
integration

Fastlæg juridisk struktur

Fastlæg ejerskabs- og governancemodel

Konsolidér regnskaber, banksetup og finansieringsstruktur

Vurdér evt transfer pricing og beslut rapporteringsmodel

Igangsæt process for bemanding og vilkår

Afdæk processer, arbejdsgange og arbejdsopgaver i stabe

Træn medarbejdere i nye processer og systemer

Identificér og realiser skalasynergier i stabe, production mv.

Afdæk AS-IS ift produkter, kunder, forretningsprocesser, IT mv.

Start organisatorisk integration, inkl. Kultur, værdier og ledelse 

Integrér kunder, produkter, production, IT mv. (TO-BE)

Realisér forretningsmæssige synergier

Post-Merger Integration (PMI) er afgørende for gevinstrealisering
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Hvad tror I er de væsentligste årsager 
til at opkøb og fusioner ikke realiserer 
ønsket værdi?

Fælles drøftelse
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CASE: Fusion af to store danske energi- og televirksomheder 
med 700.000 kunder og 2.500 medarbejdere
Overblik over udvalgte valg med stor betydning for succesfuld PMI

”Effektiv” og ”Ordentlig” som 
centrale designkriterier med fokus 
på hhv. ejerskab i forretning og 
tværgående fusionskontor vs. 
fokus på kultur, kundefokus og 
involvering 

Organisering i ~15 dedikerede 
fusionsspor for divisioner og 
koncernstabe med egne kommissorier & 
100-dags planer samt projektledere og 
styregruppe med deltagere fra begge 
organisationer

5 fælles ledelsesworkshops 
med fokus på fælles fodslag og 
praktisk planlægning for at sikre 
fælles udvikling, retning og 
fremdrift, herunder ensretning 
på vigtigste beslutninger

Fusionskontor, 30 dedikerede 
projektledere samt brug af ekstern 
konsulentsupport for at sikre 
fremdrift i integration, prioritering af 
driften samt balanceret udvikling af 
eksisterende tiltag

Udvikling af fælles værktøjer og 
skabeloner i planlægningen af 
fusionen, herunder for kommissorie, 
baseline analyser, organisationsdesign 
og 100-dags planer mv. 

Accelereret og styret proces 
for at definere vigtigste 
hegnspæle gennem hyppige 
direktionsmøder og involvering 
af koncernledelse

Strategisk dokument [Norlyset] 
som retningsskaber for 
transformationen og til brug under 
onboarding og forandringsrejsen for 
hele organisationen

Accelereret bemandingsproces 
forankret i HR og med afsæt i klare 
designkriterier for 
organisationsdesign, bemanding, 
vilkår og lederproces

Transformationsprogram som 
omdrejningspunkt for 
eksekveringsspor i integrationen, 
operating model og 
koncernkalender
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