Värdesimulering

Värdesimulering ger dig
förståelse för ditt bolags
värde
Ditt bolag kan hamna i olika situationer där ni behöver uppskatta
företagets värde med professionellt stöd. Med PwC:s tjänst
Värdesimulering får du en enklare, översiktlig värdering – användbar
exempelvis ägare emellan eller som diskussionsunderlag inför
eventuell extern försäljning.
För mer information,
vänligen kontakta:

Gustaf Levander
Tjänsteägare
010-213 30 61
gustaf.levander@pwc.com

Står ditt företag inför ett VD-byte eller ett
generationsskifte eller tillhör du dem som går
i säljtankar? Värdesimulering hjälper dig få en
förståelse för ditt bolags värde utan att genomföra
en fullskalig värdering.
Nyttan med Värdesimulering är att för ett begränsat arvode få stöd i dina tankar kring företagets
värde av erfarna rådgivare. Till skillnad från en
fullsskalig värdering är Värdesimuleringen inte
en bedömning från PwC avseende värdet på
företaget och kan inte heller användas för bruk
mot tredje part. Värdesimulering lämpar sig för
interna eller förberedande diskussioner.

Så här hjälper vi till på PwC
Värdesimuleringen utförs av din lokala PwCrådgivare eller revisor tillsammans med en specialist på företagsvärdering och företagstransaktioner. Värdesimuleringen illustrerar möjliga
värdenivåer baserat på information som tillhandahålls av uppdragsgivaren. Vid slutfört uppdrag
får du en kortfattad värderings-PM, baserad på
en avkastningsvärdering.
Välkommen till PwC!

PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 800 medarbetare och 34 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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