
Allt du behöver veta om 
PwC:s tjänst  
Finansiella förvärvskollen
Du får en förenklad finansiell genomlysning av bolaget som ska 
förvärvas, vilket ökar tryggheten och förbättrar förhandlingsläget. 

Så berörs du som ägare
I samband med köp av ett bolag är det viktigt att 
du har god insyn i och förståelse för målbolagets 
finanser och affär. För att du ska förstå vad du 
köper är det av stor vikt att du har koll på bola-
gets tillgångar och skulder, vilka delar av bolaget 
som är lönsamma och hur det underliggande 
resultatet faktiskt ser ut. 

Du behöver lära känna bolaget och ha en plan 
klar för integrationen redan när förvärvet sker. 
Med en professionell genomlysning får du värde-
full information som i sin tur skapar förutsättning-
ar för att skapa en trygg och lönsam affär.

En genomlysning ger  
•	 god insyn i finanser och affär
•	 bättre förhandlingsläge
•	 förutsättningar för en lyckad integration.

Så här går det till
Med PwC:s tjänst Finansiella förvärvskollen får 
du en finansiell analys av målbolaget. Tjänsten är 
uppbyggd av fyra olika moduler som tillsammans 
utgör en heltäckande, men förenklad finansiell 
genomlysning. Antalet analyser anpassas efter 
behov och typ av bolag. 

För mer information, 
vänligen kontakta:
Andreas Sjögren 
Tjänsteägare 
070-929 33 60 
andreas.sjogren@pwc.com

Gustav Sjödin 
Tjänsteägare 
072 980 99 78 
sjoedin.gustav@pwc.com

Läs mer:
www.pwc.se/forvarv

Förvärvskollen

De fyra modulerna analyserar följande  
områden: 

Modul 1 utgör hörnstenarna i en genomlysning och 
ger dig övergripande underlag inför en förhandling.

Modul 2 fokuserar på resultaträkningen och ger dig 
bättre förståelse för vad som driver lönsamheten 
och bolagets kostnadsstruktur.

Modul 3 fokuserar på balansräkningen och ger dig 
insikter om varulager, kundfordringar, leverantörs-
skulder och bolagets likviditet.

Modul 4 fokuserar på utfall jämfört med budget. 

Hörnstenarna i modul 1 kan kompletteras med 
valfria tilläggsmoduler för djupare insikter, det vill 
säga modul 2, 3 och 4.

Efter att du har kontaktat PwC kommer 
rådgivare inom företagstransaktioner att ge-
nomföra intervjuer för att ta reda på nuläget. 
Därefter sker analysarbete och samman-
ställning av rapport och databok med tydliga 
kommentarer och slutsatser.  

Välkommen att höra av dig!

PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 800 medarbetare och 33 kontor runt om i landet. Vårt 
syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 45 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i 
alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras 
verksamhet befinner sig i. 

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 250 000 medarbetare i 158 
länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.
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