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Udfordringer og muligheder ved ejerskifte



HVAD SIGER 13.000+ EJERLEDERE 
OM EJERSTRATEGI OG 

EJERSKIFTE?
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1. Ejerlederne har store udfordringer omkring planlægning af 

ejerskiftet

– Manglende planlægning

– Planerne eksisterer ofte kun på tankeplan og indeholder 

få konkrete elementer

2. Mange forventer at sælge eller afvikle deres virksomhed, 

men …

3. Virksomhederne er ikke klargjort til salg

Hvad siger 13.000 ejerledere om ejerstrategi 
og ejerskifte?



1.

VÆRDIEN AF PLANLÆGNING



10

• Planlægning reducerer eksponering til nøglepersons risici

• Ejerlederen skaber stor værdi for virksomheden og er den 

afgørende person i forhold til virksomhedens drift, vækst og 

rentabilitet

• Ejerledede virksomheder er særligt eksponeret til 

ejerlederens helbredsmæssige risici

Værdien af planlægning
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Nøglepersons risici
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2.
PLANLÆGNINGSMÆSSIGE 

UDFORDRINGER
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• Ejerleder psykologi

• Er ejerlederen afklaret om fremtiden?

• Familiemæssige udfordringer

• Uenighed om virksomhedens fremtid

Planlægningsmæssige udfordringer
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Planlægningsmæssige udfordringer
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Planlægningsmæssige udfordringer



3.
MARKEDSMÆSSIGE OG 

INSTITUTIONELLE  UDFORDRINGER
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• Markedsmæssige udfordringer

• Ejerledede virksomheder er udfordret når teknologiske 

eller markedsmæssige forhold ændrer sig

• Institutionelle udfordringer

• Er virksomhedernes aktiviteter begrænset af særlige 

love, regler eller regulering?

Markedsmæssige og institutionelle udfordringer
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Institutionelle udfordringer: Arveafgift
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Institutionelle udfordringer: Arveafgift
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• Relativt få ejerledede virksomheder oplever at de er begrænsede af 
arveregler eller arveafgifter

• Økonomisk effekt af at ændre arveafgiften er usikker

• Regulerer andelen af ejerledede virksomheder der overgå til 
familien

• Økonomisk effekt afhænger af hvilken ejertype, der er bedst 
til at maksimere værdien af aktiverne

• Arveafgiften skal ses som en del af den samlede skattepolitik

• Ejerlederne angiver at deres virksomheder er mere 
begrænsede af generelle skatter og afgifter, end af 
arveregler og arveafgift

Institutionelle udfordringer: Arveafgift
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• Langsigtet strategisk planlægning skaber værdi

• Forsikring mod nøglepersons risici

• Ejerledernes manglende planlægning skyldes i høj grad 

manglende personlig afklaring (ejerleder psykologi)

• Markedsmæssige og institutionelle udfordringer spiller en 

sekundær rolle i forhold til manglende planlægning af ejerskifte

• Arveafgiften er ikke en afgørende faktor for den typiske 

ejerledede virksomhed

Opsummering …


