
De seneste år er antallet af ejerledede selskaber i Danmark steget kraftigt, særligt fordi
kapitalkravet til etablering af et anpartsselskab er sat ned. I forlængelse heraf er antallet af
selskaber, der står foran et ejerskifte også steget betydeligt. Ser man på antallet af selskaber
hvor ejerlederen er over 65 år, er der lige nu godt 28.000 selskaber. Det svarer til at, der i dag
er næsten tre gange så mange ejerledede selskaber, der er meget tæt på et ejerskifte
sammenlignet med 2013. Dengang var lidt flere end 10.000 i samme aldersgruppe. Tager
man højde for et markant højere samlet antal selskaber og ser på andelen af selskaber, er
andelen nogenlunde stabilt. Faktisk er andelen faldet fra ca. 21 pct. til ca. 18,5 pct. af
ejerlederne, der er over 65 år.

“Uagtet den svagt faldende andel, så står en betydelig mængde ejerledere i en situation, hvor

der skal tages stilling til ejerskabet fremadrettet nu og her. Og den vigtige pointe her er, at der

kontinuerligt kommer tusindvis af nye ejerledere, som skal tage nogle meget vigtige

beslutninger om selskabets fremtid. Og det vel at mærke beslutninger, der har indflydelse på

ikke bare ejerlederen, men også medarbejdere, familie, samarbejdspartnere osv,” siger

Kasper Meisner Nielsen.

Masser af danske ejerledere har en alder, hvor de skal forholde sig til

fremtiden for deres virksomhed inden for en relativ kort tidshorisont.

Mange af dem har ikke forberedt sig, og det stiller både dem selv,

medarbejdere, familie og samarbejdspartnere i en udfordrende situation.

Center for Ejerledede Virksomheder (CEV) har udviklet/udarbejdet en

række værktøjer, der er nemt tilgængelige og kan hjælpe ejerlederen

videre.

Tusindvis af generationsskifter på vej – sådan bliver du klar

Af Morten Asmussen, Tænketanken Mandag Morgen

En væsentlig problematik

Som professor på Center for Ejerledede Virksomheder på CBS i København, kender han kun
alt for godt til generationsskifteproblematikken, om hvor svær den er for ejerlederen, men
samtidig også, hvor vigtig, den er. Det gælder både for ejerlederen, men også for alle omkring
ejerlederen, men ikke mindst også for samfundet. Og han ser det som en stor opgave at
prøve at undgå de tab, der ofte bliver resultatet af et mislykket eller forsinket ejerskifte.

“Generationsskiftediskussionen er altid en vigtig diskussion og et vigtigt samfundsmæssigt
problem at håndtere. Hver dag står nye ejerledere i den situation som tusindvis af ejerledere
har stået i før dem, og hvis vi kan bringe nogle vigtige erfaringer videre, så gør det en stor
forskel,” siger Kasper Meisner Nielsen og understreger, at det meget ofte er de samme fejl,
der begås. Vel at mærke fejl, der relativt let kan undgås.
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“Den fejl allerflest begår er, at man ikke tager stilling til ejerskiftet, før det er for sent. Og så

ender man med, at det livsværk, man har skabt mister en masse værdi. Man risikerer, at det

går til grunde. Man sætter kort og godt livsværket på spil,” siger Kasper Meisner Nielsen, der

forklarer, at jo før, man går i gang, des bedre.

En hjælpende hånd

Mange ejerledere kommer for sent i gang med forberedelse af ejerskiftet, man får ikke
beskrevet og dokumenteret virksomheden, og man får ikke overleveret de væsentligste
opgaver i tide. Og dermed er virksomheden ikke parat til at blive overdraget.

For at hjælpe ejerlederne i gang med processen har Center for Ejerledede Virksomheder
oprettet Ejerstrategikortet som et simpelt online-værktøj, der stiller mange af de relevante
spørgsmål, som de fleste ejerledere stiller sig selv, men ikke får håndteret i en travl hverdag.

“Ejerstrategikortet er et værktøj, der er udarbejdet på baggrund af den feedback, vi har fået
fra ejerlederne, når vi har spurgt dem, hvad der skal til for at gøre en forskel,” siger Kasper
Meisner Nielsen.

Ejerstrategikortet tager udgangspunkt i de fremtidsscenarier, de fleste forestiller sig for den
ejerledede virksomhed. Man skal således svare på, om man har tænkt sig at sælge
virksomheden, at inddrage nye ejere udefra, ansætte en ny ledelse eller lade den
generationsskifte i familien. Og på baggrund af de svar, man giver, får man nogle relevante
spørgsmål og anbefalinger, man kan tage med sig i den videre proces. Det kan være,
hvordan man salgsmodner virksomheden, og hvordan man finder den rette køber, men det
kan også være nogle relevante spørgsmål om dit netværk, din virksomhedshistorie, din
ledelse osv. Og på den baggrund får du en rapport, du kan benytte som en slags køreplan for
langtidsplanlægning i din virksomhed.

Prøv Ejerstrategikortet her

Se ejerskiftet som en proces

For at komme godt i gang med ejerskiftet kan det være en god idé at tænke på det som en

planlægningsproces og mindre som en forberedelse til at afhænde selskabet. Det væsentlige

er at få fokus på den personlige afklaring. Og netop til dette formål har Center for Ejerledede

Virksomheder på CBS etableret et andet dialogbaseret værktøj, kaldet Ejerskiftebarometeret,

der er tilgængelig via ejerlederen.dk.

Prøv Ejerskiftebarometeret her
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Ejerskiftebarometeret hjælper ejerlederen med afklaring omkring to centrale spørgsmål,

nemlig hvor meget virksomheden betyder for ejerlederens identitet og hvor stort behov

ejerlederen har for at være i kontrol med de ting, der foregår i virksomheden.

“Vi ved, at ejerskiftet er en vanskelig proces at sætte i gang for de fleste ejerledere. Og det
kan også være vanskeligt at holde processen i gang, selv hvis man er kommet godt i gang.
Ejerskiftebarometeret er udviklet med henblik på at hjælpe ejerlederen med den personlige
afklaring i forbindelse med ejerskiftet,” lyder det fra Ellen Mølgaard Korsager, chef for
ejerlederen.dk, Center for Ejerledede Virksomheder.

Hun opfordrer ejerlederne til at se på ejerskiftet som en lang række af små beslutninger frem
for at fokusere på endemålet.

“Når man bruger barometeret, så er der tre gode råd, der kan hjælpe med at holde processen
i gang. Det første er at se på ejerskiftet som en række af små beslutninger. Det næste er at
fokuse på den næste beslutning. Det sidste er, at man ikke skal fokusere så meget på
slutmålet,” forklarer Ellen Mølgaard Korsager.
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