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Full fart på
företagsaffärerna!
Nu är det full fart med många fina företagsaffärer hos oss på Länia!
Året har varit bra och i höst har vi gjort en rivstart med flera fina
affärer. Det är naturligtvis riktigt trevligt, och vi har utrymme för att
ta emot fler fina bolag till försäljning. Välkommen att kontakta oss
om du vill diskutera en försäljning av ditt bolag.

  
Efter två års utredande och en hel del politiskt käbbel blir det inget
av med den befarade försämringen av de berömda 3:12 reglerna.
Det innebär att en företagare som säljer sitt bolag eller tar
utdelning kan räkna med en skatt från 20 % även nästa år och den
närmaste framtiden. Det kan vi företagare vara glada över! 

  
Med över 25 års erfarenhet har vi stor kunskap och erfarenhet av
företagsöverlåtelser. Vi arbetar strukturerat och metodiskt, läs mer
om LäniaMetoden nedan. I vårt samarbete med entreprenören
Casten von Otter länkar vi till en artikel i hans blogg med
intressanta synpunkter på hur ett företag kan växa genom lyckade
förvärv. Och du som letar efter lämpliga förvärv till ditt företag,
kontakta gärna närmaste läniamäklare och berätta om dina
önskemål. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt företag. Är du intresserad
av att köpa ett bolag, titta in på vår hemsida, där finns drygt 150
företag till försäljning. 

www.lania.se

Tillväxt genom förvärv
För dig som har ambitionen att ditt företag ska växa kan
företagsförvärv vara ett bra alternativ. Entreprenören Casten von
Otter har i sin blogg skrivit en intressant artikel om tillväxt genom
förvärv.

  
Casten ger tips om vad man bör tänka på för att lyckas med ett
företagsköp. Ett förvärv kan till exempel vara ett bra sätt att
rekrytera duktiga medarbetare som kan verka i hela
företagsgruppen. Men det finns faktorer att se upp med! Läs och
begrunda Castens von Otters kloka tankar genom att klicka på
länken nedan. God läsning!

 Att växa genom (lyckade) förvärv

Många fördelar med
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LäniaMetoden
LäniaMetoden innebär att vi fungerar som projektledare och tar
hand om hela försäljningsprocessen – från företagsvärdering till
avslut och tillträde. Vi medverkar vid företagsvisningar,
förhandlingar och upprättande av avtal för att säkerställa att allt går
rätt till. 

  
Genom vår LäniaMetod ser vi till att du som säljare av företaget
kan fokusera på att driva företaget precis som vanligt under hela
försäljningstiden.

  
• Diskret handläggning 

 • Kvalificerad företagsvärdering 
 • Professionell företagspresentation 

 • Stort kontaktnät med rikstäckande bearbetning 
 • Aktiv marknadsföring och engagerat säljarbete 
 • Förhandling med potentiella köpare 

 • Upprättande av överlåtelseavtal 
 • Uppföljning efter avslutad företagsöverlåtelse

  
LäniaMetoden - en genom erfarenhet utvecklad metod som
fungerar.

 

Ägarregister över Sveriges
företag
Riksdagen har beslutat att alla företag och föreningar i landet ska
anmäla det som kallas verklig huvudman till Bolagsverket. Brev har
skickats ut till alla bolag och den 1 februari nästa år ska
anmälningarna vara inne och registret klart. 

  
Verklig huvudman behöver inte vara ägare, verklig huvudman är
den eller de personer som kontrollerar bolaget. Det gör man
genom att ha mer än 25 % av rösterna genom aktier eller ha rätt att
utse mer än hälften av styrelsen. Det betyder att vi i praktiken får
en sorts ägarregister över Sveriges bolag, något som många tror
redan finns. 

  
Registret kommer att bli offentligt, vem som vill kan använda det. I
vilken omfattning är inte meddelat, men man kan i alla fall söka
efter verklig huvudman i ett visst bolag via nätet. 

  
Bakgrunden till registret är ett EU-direktiv i akt och mening att
upptäcka och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Mera information finns på Bolagsverket. 

Länia Företagsförmedling 
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Vill du avsluta dina prenumeration av Länianytt? Avregistrera dig här.
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