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Behovet av en företagsvärdering kan föranledas av många orsaker. Det kan handla 
om att ägarna överväger att sälja sitt bolag eller avser förvärva en annan 
verksamhet. Det kan också handla om interna beslut såsom att köpa ut eller ta in 
en ny delägare eller sätta upp ett incitamentsprogram. Inte sällan är behovet av en 
värdering drivet av skattemässiga regler. 

Som en del av en långsiktig ägarplanering kan det vara värdefullt att låta en 
oberoende part genomföra en värdering och få förslag på värdehöjande åtgärder 
ur ett finansiellt perspektiv.

Bakgrund

BEGRÄNSAD VÄRDERING

För mindre bolag med mycket begränsade resurser är det viktigt att prioritera 
aktiviteter som förväntas skapa intäkter i närtid. En värdering kan dock vara 
nödvändig för att ta in en ny delägare, införa ett incitamentsprogram eller som en del 
i den långsiktiga strategin.

Carlsquare har tagit fram tjänsten Begränsad värdering för att möta detta behov.

Erbjudanden med hänsyn till situation

Att värdera ett bolag är ingen exakt vetenskap och processens omfattning kan 
variera kraftigt. Beroende på verksamhet och situation kan angreppssätten variera. 
Även om det finns etablerade metoder för att värdera bolag är en rimlighets-
bedömning baserad på långvarig erfarenhet kritisk för att nå ett optimalt resultat. 
Nedan är några av de vanligaste stegen i en värderingsprocess:

▪ Analys av verksamhet och historisk finansiell utveckling

▪ Intervjuer med bolagets ledning

▪ Sammanställning av oberoendemarknadsundersökningar

▪ Genomgång eller upprättande av prognoser

▪ Analys av jämförbara börsnoterade bolag och transaktioner i branschen 

Värderingsprocessen

AVANCERAD VÄRDERING

I vissa situationer eller för större bolag kan det vara värt att genomföra en mer 
omfattande värdering, exempelvis om man överväger att sälja bolaget, ta in 
externa finansiärer eller förvärva en annan verksamhet. 

För dessa situationer erbjuder Carlsquare tjänsten Avancerad värdering. 

En begränsad värdering inkluderar:

▪ Kassaflödesvärdering används ofta som en värderingsansats med en 
multipelanalys som referenspunkt

▪ Översiktlig utvärdering av bolagets prognoser

▪ Översiktlig utvärdering av bolagets affärsmodell

▪ Rimlighetsbedömning baserad på generell kunskap och erfarenhet från att värdera 
bolag

En avancerad värdering inkluderar:

• Samtliga delar under begränsad värdering 

• Mer omfattande sökning efter jämförbara bolag och multipelanalys 

• Kritisk granskning av bolagets prognoser eller hjälp att upprätta dessa

• Kritisk granskning av bolagets affärsmodell 



REFERENSER

FINANS OCH FINTECH MJUKVARA FÖRETAGSTJÄNSTER

E-HANDEL TECH FASTIGHETER OCH BYGG

INDUSTI FÖRNYELSEBAR ENERGIIGAMING
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Nedan följer ett urval av sektorer inom vilka vi gjort värderingsutlåtanden.

Tidigare utförda värderingar



Carlsquare GmbH ('Carlsquare'), Hamburg, together with Crosscan GmbH (‘Crosscan’), Witten, places 

this memorandum at the disposal of potential interested parties. CatCap gives no guarantee of the 

correctness and/or completeness of the information contained therein or of other verbal or written 

information made available to the interested party. Carlsquare makes no claim to having 

independently checked the information made available by Crosscan. Carlsquare accepts no liability 

and makes no guarantee in relation to the plan figures and projections (also to the projections 

compiled by the management of Crosscan) that are contained in this memorandum.

Each recipient of this memorandum declares and agrees that all the information contained within is 

strictly confidential and he will neither pass on this information himself nor through a third party, 

without the prior written consent of Carlsquare. This document or parts of its content must not be 

copied, duplicated or made accessible to third parties, without having obtained the prior written 

consent of Carlsquare.

This memorandum is non-binding and provisional and does not include a legally binding obligation 

regarding the disposal or acquisition of shares in the business or other parts of the assets neither for 

Crosscan nor for Carlsquare.

The content of this memorandum is not to be used as a binding basis for legal, business or taxation 

matters, but merely serves as information. Each interested party should undertake his own analyses, 

checks and due diligence to check the details. Recipients of this memorandum, who have no intention 

of pursuing this project any further, are requested to return this memorandum to Carlsquare

immediately, without being asked, and to destroy any possible copies and computer documents 

created.
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För ytterligare information

eller frågor,

vänligen kontakta:

MARKUS AUGUSTSSON

Head of Equity Research

markus.augustsson@carlsquare.com

+46 (0)76 235 03 20

CAROLINE BERGLUND

Strategic Business Manager

caroline.berglund@carlsquare.com

+46 (0)73 382 10 82

Carlsquare AB

Birger Jarlsgatan 13

111 45 Stockholm

+46 (0)8 684 439 00

Carlsquare, Equity Research

AKTIEANALYS

Vi är exklusiv leverantör av bolagsanalyser för Analysguiden, en tjänst i samarbete med 
Aktiespararna. Vi täcker för närvarande över 60 bolag noterade på Nasdaq, Spotlight, 
NGM och Nordic MTF med en marknadsandel på mellan 20 miljoner och 15 miljarder 

kronor.

Vår service syftar till att synliggöra bolagets styrkor, möjligheter och risker genom olika 
kanaler. Med detaljerad analys ökar vi förståelsen för bolaget och dess 

investeringspotential för nya potentiella investerare.

OBEROENDE VÄRDERINGSUTLÅTANDEN

Vi levererar tredje partsbedömningar i form av värderingsutlåtanden. Exempelvis har 
Carlsquare levererat sådana värderingsutlåtanden i samband med avknoppning av 

företagsverksamheter, inför belåning eller inför personaloptionsprogram med mera.
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