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Generationsskifte
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Generationsskiftets delar
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Rättvisa Affärsmässighet

Lagstadgade 
begränsningar

Behov av 
kapital och 
finansiering

Beskattning
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Alternativ för genomförande                                      

Gåva Försäljning

Arv Kombination?
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Hur arbetar vi med generationsskiften?

Inledande möten

Genomgång och 
diskussion av plan

Rapportering / 
deklaration

Möten med 
inblandade 
parter

Framtagande 
av plan

Implementering
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Extern försäljning
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1 månad - 3 år

● Är företaget redo för 
försäljning?

● Är timingen rätt?
● Vad är företaget värt?

● Intressenter på 
marknaden? 

● Skattemässiga 
överväganden

1 - 2 månader

● Försäljningsstrategi 
& taktik

● Framtagande av 
presentationsmateri
al som beskriver  
företaget

● Fastställande av 
intressenter som 
ska kontaktas

2 - 3 månader

● Kontakta potentiella 
intressenter och 
hantera 
sekretessåtaganden

● Möten med 
intressenter

● Budgivning

1 - 2 månader

● Due diligence

● Förhandlingar

● Aktieöverlåtelseavtal 
och 
transaktionsdokument

● Underteckna 
aktieöverlåtelseavtal 
och tillträde

Planeringsfasen Förberedelsefasen Marknadsfasen Genomförandefasen

Transaktionsprocessen

Förvaltningsfasen

● Hur får man ut kapital 
på ett skatteeffektivt 
sätt?

● Investeringar i nya 
projekt

● Kapitalförvaltning

● Generationsskifte



Planera i god tid.

Värna om relationerna.

Ta hjälp!
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Karin Ekman
+46 72 353 01 25
karin.ekman@pwc.com

Kontakta oss

Karolina Palin
+46 70 929 14 15
karolina.palin@pwc.com

Viktor Bengtsson
+46 70 929 10 72
viktor.bengtsson@pwc.com

Henric Ingemarson
+46 70 929 10 67
henric.ingemarson@pwc.com
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Denna presentation har tagits fram endast som allmän information och/eller generell vägledning. Den utgör således inte någon professionell rådgivning. Du bör därför inte förlita dig på presentationen 
eller vidta några åtgärder på grundval av den utan att dessförinnan ha gjort avstämningar med en professionell rådgivare utifrån de förutsättningar som gäller i din situation. Med hänsyn härtill lämnar 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB ingen utfästelse eller garanti (uttrycklig eller underförstådd) för att informationen i presentationen är korrekt och/eller fullständig för 
dina syften och ändamål. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB tar således inte något som helst ansvar för eventuella konsekvenser av att du väljer att förlita dig på eller 
agera utifrån informationen i denna presentation.  

© 2021 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB or PricewaterhouseCoopers AB which is a member firm of 
PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Tack!
pwc.se
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