Sälja företag PDF ladda ner

LADDA NER

LÄSA

Beskrivning
Författare: Niklas Edler.
Försäljningen av det egna bolaget är för många företagare livets viktigaste affär. Tyvärr
förlorar många stora belopp när de säljer sina företag på grund av otillräckligt
förberedelsearbete och oprofessionellt genomförda säljprocesser. För att du som säljare ska få
ut fullt värde och undvika problem gäller det därför att affären genomförs på ett genomtänkt
sätt.
Sälja företag är den första renodlade handboken på svenska i hur man på bästa sätt säljer sitt
företag.
Läs mer
Boken beskriver på ett handfast sätt åtgärder som direkt höjer försäljningsvärdet och visar hur
man undviker de vanligaste fallgroparna. Den tar inte bara upp hur man förbereder ett företag
för försäljning utan även vilka alternativ som finns, hur man hittar bra rådgivare, kommer i
kontakt med lämpliga köpare och vad som händer efter avslutad affär.
Den vänder sig främst till ägarledda företag med en omsättning på 20-250 miljoner kr, men alla
principer i boken gäller också för mindre bolagsförsäljningar.

Annan Information
Ett stort lexikon - online och gratis att använda. Hitta Engelska ord snabbt och enkelt.
Köpa/sälja företag. Är du intresserad av att köpa eller sälja ditt företag eller är det kanske dags
att genomföra ett generationsskifte? Nedan finns kontakter som hjälper dig vidare.
Företagsbolaget tfn 073-644 00 40, Stefan Ovrell Ávki tfn 0970-141 02, Mattias Berglund
Expandum AB tfn 070 574 32 01, Kjell-Åke Johansson.
Pris: 218 kr. E-bok, 2012. Laddas ned direkt. Köp Sälja företag av Niklas Edler, Hans
Malmaeus på Bokus.com.
Ska du sälja ditt företag, restaurang, café, butik, lokal, hotell eller någon annan
rörelse/verksamhet så kan J.P.Mäklarna hjälpa dig! Vi erbjuder professionell hjälp under hela
affärsprocessen, från första kontakt till avtal. J.P.Mäklarna kan även erbjuda dig en diskret
försäljning av ditt företag om du önskar så du kan känna dig.
Ska ni sälja ert företag? Vi på Länia ger er snabb hjälp med LäniaMetoden & vi tillhandahåller
effektiv hjälp genom hela processen kring företagsöverlåtelsen.
Jag ska sälja/överlåta mitt företag, hur gör jag det på bästa sätt?
Sälja varor och tjänster i Norge – kom igång med er verksamhet. När ert företag ska driva
verksamhet på norsk mark måste ni förhålla er till Norges regler för att driva
näringsverksamhet i landet. En förutsättning för att få driva verksamhet i Norge, oavsett om
det är av tillfällig eller mer permanent karaktär, är att verksamheten.
Information som du lämnar till banken och behandling av dessa uppgifter sker i enlighet med
Personuppgiftslagen (PUL). Vi lämnar vid varje avtal om en produkt eller tjänst, skriftlig
information för vilka ändamål vi kommer att behandla sådana uppgifter. Om vi i vår
verksamhet samarbetar med utomstående och som för vår.
ker sälja företaget är därför att börja med förberedelserna tidigt. Att driva ett företag kan
jämföras med en idrottsprestation där vilja och målfokusering är viktiga ingredienser.
Detsamma gäller en ägarväxling. Det är nödvändigt att men- talt göra det hela klart för sig själv
att företaget ska föras över till en ny ägare. Några ser.
4 jul 2017 . Aktieförsäljning i ett privat bolag är helt och hållet privat, det har inget att göra
med att sälja aktier på börsen där aktierna är upptagna på en "offentlig marknad" som alla har
tillgång till. För att kunna värdera aktierna och få fram deras marknadsvärde så måste du göra
en företagsvärdering och sen bryta ut.
Att samarbeta med en välrenommerad företagsmäklare kan vara guld värt för den som av
någon anledning inte kan eller vill fortsätta att driva en rörelse & företag. Det är oftast en
väldig komplex affär att att sälja företag & rörelse så var beredd på att det kan ta lång tid innan
man har lyckats sälja. Så undvik Företagsmäklare.
Vi på Bolagsbron hjälper dig som vill sälja ditt företag på egen hand. Du får en värdering,
prospekt, konkurrentanalys och hjälp med annonsering.
Ett stort antal svenska företag ägs av 50-talister och många generationsskiften och avyttringar

kommer att ske det kommande decenniet. . Ett föredrag som vänder sig till dig som har ett
bolag med ett uppskattat värde överstigande 10 mkr och som överväger att sälja ditt bolag
och/eller har ett ackumulerat kapital i bolaget.
8 jan 2016 . Kommentarerna kring nyheten kan delas upp i två huvudläger: de som anser att
den typen av marknadsföring är etiskt fel, och de som anser att det är helt okej, för företag
måste tjäna pengar, och sex säljer. Men vem har egentligen rätt? För det första måste man
fundera på om företag alltid ska göra det som.
14 jan 2016 . Här får du råden som hjälper dig att skapa ett värdefullt företag att sälja.
Vi är en företagsmäklare som hjälper dig att sälja verksamhet. Vi står till tjänst med bla
förhandling, marknadsföring, analys & beskrivning av verksamhet.
24 sep 2017 . Statligt ägande på konkurrensutsatta marknader leder ofta till lägre lönsamhet.
De statliga bolag som arbetar med viktiga statliga kärnuppgifter ska behållas – övriga säljas,
skriver Simon Palme och Tobias Adielsson, Centerstudenter inför Centerpartiets stämma.
Då kan alternativet att sälja idéerna efterhand som de utvecklats så långt, att det går att göra en
rimlig bedömning av marknadsmöjligheterna, vara en väg att gå. Även när du endast har en
enda idé, kan detta vara ett alternativ. Flera företag föredrar nämligen att köpa idén i stället för
att skriva ett licensavtal med dig.
SÄLJA FÖRETAG. Hjälp med försäljning av företag? Att sälja mindre företag i speciella
branscher ofta med komplexa strukturer eller kedjeföretag t ex franchising kräver ofta en mer
anpassad och speciell hantering. Större företag säljer ibland sidoverkamheter till sin personal
vilket också kräver tid, erfarenhet och förmåga att.
Nyheter, artiklar och inslag som handlar om sälja företag.
Vid ändrade ägarförhållanden är det flera processer som ska samordnas. Vi på Sparta
Ekonomi ser till att både säljarens och köparens behov blir tillfredsställda, redan långt innan
en transaktion äger rum. I mindre och medelstora företag handlar en försäljning ofta om att
sälja sitt livsverk. Man vill säkerställa att det går rätt.
15 mar 2017 . Allt fler företag väljer att producera sin egen el, som ett sätt att spara pengar och
samtidigt bidra till ett mer klimatsmart samhälle. Blir det ett överskott finns möjligheten att
sälja elen vidare och på så sätt även tjäna pengar på elproduktionen.
30 nov 2012 . Att tänka på vid överlåtelse eller försäljning av aktiebolag. Likvidera eller
snabbavveckla ditt aktiebolag med oss efter en inkråmsöverlåtelse.
Information om vad man ska tänka på när man säljer tjänster.
Kontakta oss när du ska sälja ditt företag. Vi går igenom verksamheten och föreslår åtgärder
som ökar marknadsvärdet inför en företagsförsäljning.
20 mar 2017 . Köpa eller sälja företag. Ägarskifte Micro är ett projekt som delfinansieras av
Fyrbodals Kommunalförbund i nära samarbete med 17 kommuner. Projektet vänder sig till
personer med intresse att överlåta eller överta småföretag. Är du på väg att avveckla ditt
företag? Eller är du intresserad av att ta över ett.
Är du ägare till ett onoterat bolag? Oavsett om du är aktiv i verksamheten eller inte kan det
vara en bra lösning att sälja hela eller delar av verksamheten till en finansiell köpare, så kallad
Private Equity. Entreprenörer drar ofta igång sina företag för att de brinner för en idé, eller har
en kompetens som är unik. I takt med att.
Sälja företag (Företagsöverlåtelse). Att sälja företag kräver god planering och lång förberedelse
för att allt ska genomföras på ett smidigt sätt. Det är ett antal punkter som måste diskuteras och
beslutas och bland dessa är redovisning en av de viktigaste. Du behöver också ha en plan för
försäljningsprocessen. Eftersom.
Att sälja eller överlåta aktiebolaget är något som de flesta företagare förr eller senare måste ta
ställning till. Ett ägarskifte är ofta komplext och kan ta lång tid.

Till dig som står inför att sälja ditt företag hittar HRF Företagsförmedling rätt köpare.
Checklistan för att sälja ett företag, med allt från vad som gäller kring skatt till hur tillträdet
smidigast genomförs, kan synas lång och omständlig. I ett sådant läge är det smart att lämna
över till oss. Vi har lång erfarenhet inom branschen,.
3 dagar sedan . När du ska sälja företag är det många bitar som behöver falla på plats. Läs
Ageras guide och lär dig mer om de viktigaste delarna i processen.
Hur går det till att sälja företag? Läs vår grundläggande guide för att sälja företaget - sedan är
du redo att låta startskottet gå!
Ska du sälja ditt företag? Låt oss hjälpa dig med allt från värdering till försäljning. Vi är en av
Sveriges mest erfarna företagsförmedlare. Välkommen!
Vill du sälja ditt företag? Jag har kontakter och hjälper dig att hitta en ambitiös företagare som
ser potentialen i det du har byggt upp! Söker du företag att förvärva? Här intill finns några
som kanske passar dig?
26 feb 2014 . En tredjedel av länets småföretagare söker nya ägare till sitt företag. Det visar en
undersökning gjord av organisationen Företagarna. Men det tar tid och det är inte alltid lätt att
hitta nya lokala ägare. Det här handlar om företag upp till 50 anställda, och åldern är en vanlig
orsak till att ägarna vill sälja. Roland.
Kontakta oss så hjälper dig att sälja din rörelse på det bästa och smidigaste sättet! Vi har
mycket goda kontakter bland små och medelstora företagare. Vi förmedlar ditt företag även
via annonser och övriga marknadsföringsåtgärder så att du på bästa och snabbaste sätt hittar
rätt köpare till din verksamhet. Hos oss får du all.
4 dec 2017 . Däremot är det inte otänkbart att det går att sälja ett aktiebolag som har gått med
förlust. Skulle företagets aktiekapital vara förbrukat måste köparen vara beredd att genast
skjuta till nytt kapital, annars kan företaget bli skyldigt att gå i likvidation och styrelsen riskerar
ett personligt ansvar för skulderna.
27 nov 2010 . Hej alla! Jag har tänkt mig att sälja ett företag jag och några polare har. Jag äger
30% av aktierna, en annan snubbe äger 30% och två andra äger 20% vardera. När vi säljer
bolaget kommer vi få cirka 70 miljoner för det (dagsaktuellt bud 67,5 miljoner) och när jag
kollade med skatteverket var jag och mina.
Jag vet att det är skillnad i säkerhet att köpa häst från en privatperson eller ett företag. Nu har
jag stött på ett företag som säljer hästar - men de säger att de säljer privat, fast de är ett företag.
Jag tror inte att de är ombud för någon, de importerar hästar och säljer dem med hjälp av sitt
företagsstall och företagsnamn.
Sälja företag - Säljuppdrag med bra Företagsmäklare är en fördel för alla inblandade som kan
förvissa sig om att en affär genomförs på tryggt och säkert sätt.
27 nov 2010 . Jag och mina kompanjoner är de enda som är verksamma i bolaget, vi tar inte ut
lön därifrån eftersom vi alla har annan huvudsysselsättning. Vi är med andra ord inte anställda
i företaget, vi har heller inte några andra personer anställda. Om jag förstått saken rätt kommer
vi alla få betala skatt motsvarande.
När ett företag ska säljas krävs en framgångsrik strategi för en aktiv portföljförvaltning samt
en väl planerad försäljningsprocess. Våra rådgivare är framåtblickande specialister med bred
kompetens och djup branschkunskap som navigerar dig framåt i processen, allt för att undvika
en värdeförlust. Från att hjälpa dig att förstå.
25 okt 2017 . Det blir lättare att handla med Kina. Det var budskapet till representanter från ett
20-tal företag i Växjö vid Handelsbankens Kinaseminarium under tisdagen.
6 apr 1998 . Utpressare tvingade direktör sälja företag för en krona. STOCKHOLM.
Utpressarna som med dödshot tvingade en 52-årig direktör att sälja sitt företag för en krona
åtalades på måndagen vid Södra Roslags tingsrätt. Om direktören inte vågat anmäla händelsen

hade mannen bakom utpressningsaffären tömt.
Att sälja företag. Att sälja sitt företag kan vara en känslig fråga. Tanken kanske har dykt upp
hos dig utan att du vågat ta tag i svårigheterna med en företagsöverlåtelse på allvar. Vad är mitt
bolag värt? Hur ska det gå för mina anställda? Kan jag bevara mina kundrelationer och
leverantörer? I vår roll som företagsmäklare.
Ringaby Revision AB · www.ringabyrevision.se/ · 08 - 791 7. Visa nummer. Brov. 9. 182 76
STOCKSUND. Karta och vägbeskrivning. 1. Vi arbetar med revision och rådgivning åt mindre
och medelstora företag och deras ägare i de flesta branscher. Läs mer. 0 Skriv ett omdöme!
Mejla · Finansiell info.
Försäljningen av det egna bolaget är för många företagare livets viktigaste affär. Tyvärr
förlorar många stora belopp när de säljer sina företag på grund av otillräckligt
förberedelsearbete och oprofessionellt genomförda säljprocesser. För att du som säljare ska få
ut fullt värde och undvika problem gäller det därför att affären.
Hej! Vet inte riktigt vart jag ska lägga den här tråden, men det här var det som stämde mest om
jag vill vara anonym. Jag undrar om man får köpa produkter som privatperson och sen sälja
det vidare i sitt företag? Bara som ett exempel säger vi att jag ska starta en leksaksaffär och
köper ett gäng nallar med.
12 okt 2017 . Trodde du att masskommunikationen spelat ut sin roll? Tänk om – vid rätt
tillfälle och på rätt sätt kan den ge en oerhörd effekt på ditt företags säljarbete.
Vi förklarar hur du på legal väg kan minimera skatten när du säljer ditt aktiebolag. Ofta kan
miljonbelopp sparas på korrekt planering.
13 aug 2015 . Att sälja företag är en av de största affärer du kommer att göra. Se till att du är
ute i god tid, här berättar jag varför det är viktigt.
Företagsmäklare som hjälper dig att sälja företag eller köpa företag. Vi är en
företagsförmedling som värderar och förmedlar små- till medesltora företag med allt igebnom
seriöst arbetsätt.
28 aug 2014 . Funderar du på att i framtiden sälja ditt företag? Ser du dig som framtidens
entreprenör och vill köpa ett befintligt företag eller är du nyfiken på hur ett ägar-/ eller
generationsskifte kan gå till? 23/9 kl 17.00 på Forskningen i Säffle arrangerar
näringslivsenheten tillsammans med ALMI Företagspartner,.
Vill Du köpa ett företag? Bolagsplatsen är Sveriges största marknadsplats för dig som vill köpa
bolag. Sök bland över 1 000 svenska företag att köpa idag!
15 aug 2017 . Jonas Breding, som är Skandinavienchef på PayPal, tipsar om hur svenska
småföretag kan sälja mer internationellt. ”Gränsöverskridande försälj.
Avveckla bolaget genom att sälja det till oss Det snabbaste och enklaste sättet att avveckla sitt
aktiebolag är att göra en så kallad snabbavveckling. Det innebär att du säljer ditt aktiebolag till
oss och vi avvecklar därefter bolaget i egen regi. När du säljer ditt bolag till oss frånträder du
allt vidare ansvar samma dag och.
Swedbank Företagsförmedling är specialister på försäljning av ägarledda företag och
kommersiella fastigheter med ett försäljningspris på 10–100 miljoner.
Att äga och driva företag är för de allra flesta både roligt och stimulerande. Många uppskattar
variationen i arbetet och drivs av att hela tiden försöka hitta nya möjligheter för företaget att
växa och utvecklas. Men en av de stora utmaningarna är också att fundera på vem som ska ta
över efter dig. ”Inte just nu” resonerar du.
Fördelar med att sälja till företagskunder är många. Snittordern är oftast större.
Företagskunder återvänder i större grad till butiker där service och leverans fungerat bra.
Priset är inte det viktigaste skälet till att man som företagare väljer att handla på nätet. Och tro
inte att du måste ha ”företagsprodukter” för att sälja till företag.

13 sep 2011 . Eller kanske bara utvärdera ditt eget företagande? Då kan du ha nytta av Robert
Sevenius bok Företagsförvärv, som utkommit i ny upplaga på Studentlitteratur.
24 mar 2014 . Sälja saker utan företag - postad i Juridik: Hej, Jag har sökt och hittat några
gamla trådar om detta men inget uppdaterat eller som ger exakt svar på frågan. Får jag, i
vinstsyfte, köpa och sälja begagnade prylar på Blocket, Tradera och egen hemsida utan att
starta företag. Självklart kommer jag att deklarera.
Vill du köpa ett företag för att driva själv? Eller är det dags att sälja? När ett företag ska byta
ägare är det många frågor som kräver svar. Välkommen till ett informativt seminarium den 31
augusti där du får en bra översikt över de viktigaste förberedelserna. Du får reda på hur: • en
överlåtelse av ett företag går till rent praktiskt.
14 jan 2009 . Ingalill Bergenstråhle (i mitten) har just sålt sitt företag till Annika Friberg och
Eva Schröder. Här är sju viktiga råd till dig som funderar på att.
6 dec 2017 . Sälja tillfälliga eller enstaka tjänster inom EU - regler och förfaranden.
Kristina köpte en hund av Anna. När hunden var 10 månader upptäckte Kristina att den var
kryptorchid, dvs. endast en testikel hade gått ned som den skulle. Detta innebar en liten risk
för framtida sjukdom. Kristina yrkade därför prisavdrag med 1 500 kr. Anna bestred kravet
och hävdade att köpet var ett köp mellan.
Köpa eller sälja företag. Handslag. Ägarskifte Micro är ett projekt som delfinansieras av
Fyrbodals Kommunalförbund i nära samarbete med 17 kommuner. Projektet vänder sig till
personer med intresse att överlåta eller överta småföretag. Är du på väg att avveckla ditt
företag? Eller är du intresserad av att ta över ett mindre.
Skip to content. Hem · Våra tjänster · Starta företag · Budgetering · Bokföring – Redovisning ·
Administrativa tjänster · Analys och skatteplanering · Bokslut · Deklaration · Köpa eller sälja
företag · Avveckling av företag · Bli kund hos oss · Starta nytt företag · Byta redovisningsbyrå
· Kontakta oss · Kontakta oss i Mellerud.
Sälja Företag. Funderar du på att sälja ditt företag? Att sälja företaget är ett stort och viktigt
beslut för alla företagare. Det man dock ska tänka på är att det är en mer krävande process än
vad många kan tänka sig. Det är både tids- och kunskapskrävande och det kan därför vara till
stor hjälp att anlita extern hjälp och expertis.
Beslutet. Det svåraste med att sälja företag är att ta beslutet, skall jag sälja mitt företag eller
inte? Ofta har man levt med företaget i 10-tals år, det har blivit en livsstil. Speciellt svårt är det
vid familjeföretag som fortlevt i flera generationer. Men barnen vill kanske inte ta vid, de har
skapat sitt eget liv, och då måste företaget.
Skall du sälja ditt företag, fastighet eller jordbruk på den öppna marknaden har vi ett nära
samarbete med kvalificerade fastighets- och företagsmäklare som står till din tjänst. Vår roll
kan då vara att hela tiden se till att du får det skattemässigt bästa resultatet av din försäljning.
När ett företag eller näringsfastighet skall säljas.
Köpa och sälja företag i Helsingborg. Vi har underlättat för er som vill sälja bolag i
Helsingborg eller är ute efter att köpa ett företag. Särskilt de närmaste åren är det intressant att
denna marknad underlättas då takten i generationsskiftet tar fart. På Bolagsplatsen kan du hitta
både agenturer, caféer, butiker, restauranger,.
24 apr 2014 . Om du funderar på att köpa eller sälja ett befintligt företag, kan nedanstående
kontakter vara till hjälp.
2 feb 2017 . I den här avdelningen går vi igenom de viktigaste aspekterna av ett ägarskifte.
Motiv: gå igenom varför och hur stor del av företaget du vill sälja. Köpare: definiera vilka
typer av köpare du tänker dig och hur köpet ska finansieras. Rådgivare: anlita kvalificerade
rådgivare som kan göra objektiva bedömningar.
Halloj. Jag har kommit på en bra ide tycker jag, det har med laptops att göra. Kan man på

något sätt få denna idén till ett företag som tillverkar laptops,.
Försäljning av ett företag är ingen redovisningsuppgift. Det är en kvalificerad
försäljningsprocess. Att sälja ett företag är ofta den största affär man gör. Det är en process
som kan vara långdragen och komplicerad. Frågorna är många och som säljare vill man ha
maximalt betalt samtidigt som köparen vill betala så lite som.
Ska ni köpa eller sälja ett företag utan inblandning av någon erfaren företagsmäklare eller
företagsförmedling? Då är det extra viktigt att ni har rätt avtal som reglerar överlåtelsen eller
förvärvet. Det är viktigt att känna till alla skattemässiga och bolagsrättsliga regler innan man
köper eller säljer ett företag. När väl överlåtelsen.
22 dec 2016 . Köpa & sälja företag. På objektvison finns företag till salu samt ett stort utbud av
lediga lokaler och fastigheter. Klicka på loggan nedan för att komma till deras hemsida! obj vis
logga.
Anlita Svensk företagsförmedling för optimal företagsförsäljning! Vi hjälper till att sälja
företag till rätt pris och med största möjliga värde för både säljare och köpare.
Så här mycket är andra företag värda: Företagsvärdering och försäljning vid generationsskifte
Tillväxtföretag? Sälj eller värdera företaget: Är företaget enbart en prototyp eller idé? Så
värderar och säljer du bolaget: Förberedelser viktigt när du ska sälja företaget Checklista: 6
steg mot att sälja företaget Redo att ta steget?
2 feb 2015 . Att man kan sälja ett företag är nog något som de flesta känner till. Enligt
Wikipedia så definieras begreppet ”företag” enligt följande ”Ett företag är en organisation som
samordnar resurser, till exempel arbetskraft, kapital, teknik och information, för att utveckla,
producera och sälja varor eller tjänster.”.
Om de borgerliga partierna vinner valet vill moderaterna sälja ut Posten, Lernia, SJ, Teracom
och Vasakronan samt ytterligare 23 statliga bolag. Men centerpartiet anser att det finns
viktigare frågor att ta itu med.
En affärsinkubator för entreprenörer och företag inom ehandel och närliggande branscher som
är intresserade av att bedriva affärsv. Mer om iQubator Affärsinkubator. Objektvision
www.objektvision.se. saxis.se www.saxis.se. Saxis är en internationell portal för att köpa och
sälja företag. Den typ av verksamhet vi säljer bäst.
Sälja företag | besvarar de tio vanligaste frågorna om du skall sälja bolaget via t.ex. en
företagsförmedling.
Skatten vid ägarskifte. Det ekonomiska utbytet när du säljer företaget är naturligtvis
betydelsefullt och då går det inte att bortse från skattefrågornas inverkan. Är det ett
dotterbolag som säljs blir det normalt ingen beskattning i moderbolaget. Undantag finns dock!
Om det är bolagets inkråm dvs bolagets tillgångar som säljs.
På Tradera når du ut med dina varor till över en miljon shoppingintresserade medlemmar –
varje dag. Vi arbetar aktivt tillsammans med dig som företagssäljare för att öka försäljningen
av dina varor – om du lyckas har vi lyckats, svårare än så är det inte. Nå ut till dina kunder på
Tradera redan idag! Följ våra tre enkla steg.
Vad är det de får av ditt företag som de inte får någon annanstans? Vilka fördelar finns det för
kunden? Vad gör ditt företag unikt för dem? De flesta företag är likadana. De säljer samma
saker till samma priser och har samma öppettider och samma garantier. Samma, samma,
samma. Gör inte så. Ditt mål måste vara att göra.
Sälja tjänster i annat land - EU's tjänstedirektiv för företag gäller både i Danmark och Sverige.
Läs mer om företagens rättigheter och skyldigheter.
11 dec 2014 . Om du funderar på att köpa eller sälja ett befintligt företag, kan nedanstående
kontakter vara till hjälp.
ska ni köpa och sälja företag i Helsingborg business region.

Som rådgivare hjälper vi dig som vill sälja ditt företag. Att sälja sitt företag är en mer krävande
process än vad många kan tänka sig.
4 apr 2012 . Om du står inför en försäljning av ditt företag så innebär kanske försäljningen att
du firar eller släpper ifrån dig en lättnadens suck när det väl är över. Du kanske länge har velat
sälja företaget och dra dig tillbaka eller gå vidare till nya utmaningar och då kan försäljningen
kännas befriande och som ett sätt att.
Det är en stor skillnad på att sälja ett företag med rörelse och att sälja ett aktiebolag utan
rörelse. Här diskuterar vi skillnaden.
Går du i tankar om att sälja ditt företag eller vill du lämna över till nästa generation?
Gemensamt för båda är att det kräver både tid och planering. Kanske mer än man tror.
Behöver du hjälp med att genomföra ett kommande ägarskifte? Vi har kunskapen och
erfarenheten som matchar dina specifika behov.
26 jul 2017 . Man behöver inte låta alla veta om att man säljer företaget. Med en hemlig
försäljning så kan man sälja företag på ett mycket diskret sätt. Det kan finnas olika anledningar
till att man vill hålla det hela hemligt, men oavsett varför så är det viktigt att man ser till att den
som tar hand om försäljning, eller kanske.
Maximera värdet på företaget inför försäljningen. Det är lättare att sälja ett företag om
försäljningen startas i tid och görs på rätt sätt. Dessutom maximerar du värdet på ditt företag.
2017-11-16. sälja företag.
4 sep 2017 . Ett välskött företag ger ett högre pris och är lättare att sälja. Gå igenom företaget
när det gäller allt från rutiner, administration, affärsrisker och dokumentation till eventuella
skatterisker med mera. Det kan vara en bra idé att ta professionell hjälp med genomgången
eftersom det ofta är svårt att se objektivt på.
Har det blivit dags att sälja företaget? Vi tar dig genom hela processen och erbjuder dig en unik
samling kompetenser; från kunskapen inom ägarplanering och våra företagsrådgivare till
Swedbank Företagsförmedling, Juristbyrån och Swedbank Private Banking. Tillsammans
förbereder vi ditt bolag – finansiellt, strukturellt.
När ett företag står inför att byta ägare aktualiseras en mängd frågor. Även om ingen
företagsöverlåtelse är den andra lik, finns det generella slutsatser man kan dra nytta av. Genom
att vara förberedd på de frågor som kan komma att aktualiseras i överlåtelseprocessen kan du
ligga ett steg före och minska risken för att.
28 mar 2017 . Ska du köpa eller sälja ett företag? Här har Di sammanställt det viktigaste att
tänka på, och de vanligaste fallgroparna.
Sälja företag. Företagsmäklare vid TACTIC Företagsförmedling hjälper dig genom hela den,
ibland komplicerade och utdragna, process, som det innebär att sälja ett företag eller en
rörelse. Tillsammans med våra vana företagsmäklare får du den hjälp du behöver för att göra
en så snabb och bra affär som möjligt.
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