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Förord
Ägarskiften i privata företag är en mycket aktuell och synnerligen viktig fråga i alla europeiska länder. Det berör 700.000 företag årligen och miljontals jobb. EU-kommissionen har
analyserat förutsättningarna för ägarskiften i medlemsländerna och även lämnat rekommendationer till varje enskilt land vad som behöver göras för att underlätta ägarskiften och säkra
jobben. Sverige kan här ses som ett föregångsland efter att den socialdemokratiska och sedan
den borgerliga regeringen avskaffat arvs- och gåvoskatten respektive förmögenhetsskatten.
Att mot denna bakgrund arrangera en konferens just i Sverige om ägarskiften kändes både
naturligt och angeläget. Vi ville visa hur långt forskningen nått på området samtidigt som
Sverige är ett intressant exempel på hur politiska beslut kan underlätta skiften.
Ägarskiften rymmer många skiftande frågeställningar och inte minst emotionella och familjerelaterade aspekter, när familjemedlemmar byter roller och kanske nya ägare eller en ny
ledning kommer in i företaget. Det är särskilt viktigt att frågan om ägarskiften tas upp i god
tid för att de olika frågorna ska kunna hanteras på ett bra sätt inom ägarkretsen.
För Sverige är det angeläget att vårt försprång mot andra länder i skattehänseende inte försvinner. Forskningen visar att ägarskiften är svåra nog och de bör inte ytterligare försvåras
genom att fokus åter måste läggas på skatteeffekterna.
Vi vill framföra ett stort tack till alla som varit engagerade i konferensen. Det gäller talare,
deltagare och arrangörer. Alla presentationer och papers finns på konferensens hemsida
http://www.ownershiptransfer2010.org.

Stockholm den 18 Okt 2010				

Jönköping den 18 Okt 2010

Urban Bäckström				

Leif Melin

Verkställande direktör				
Svenskt Näringsliv				
				
				

Professor, Centrumledare
Centre for Family Enterprise
and Ownership Internationella
Handelshögskolan i Jönköping

3

Innehållsförteckning
Introduktion...................................................................................5
En aktuell och viktig fråga...............................................................6
Privat ägande - ägarledda och familjeägda företag...........................6
Ägande och ägarskifte...................................................................8
Skatte- och lagstiftningsfrågor relaterade till ägarskiften i olika europeiska länder....................................................................................14
Ägarskiften: Kritiska skattefrågor....................................................15
Ägarskiften: Juridiska frågor i olika europeiska länder......................18
Relationsmässiga, organisatoriska och utbildningsmässiga aspekter på
ägarskiften..................................................................................21
Relationsmässiga utmaningar vid ägarskiften-..................................21
Organisatoriska konsekvenser av ägarskiften..................................26
Ägarskiften och behovet av utbildning och kompetensutveckling............................................................................................28
Ägarskiften: Konsekvenser för företaget..........................................31
Finansiella konsekvenser...............................................................31
Tillväxtkonsekvenser......................................................................32
Slutsatser om ägarskiften i Europa: Återstående frågor och behovet av
ytterligare åtgärder......................................................................34
Conference papers.......................................................................39
Conference Program....................................................................40

4

Introduktion
Detta är slutrapporten från konferensen ”Transfer of Ownership in
Private Businesses: European Experiences”. Denna internationella
konferensen hölls i Stockholm den 25 - 26 mars 2010 med över
130 deltagare. Rapporten ger en översikt i ämnet ägarskiften och
dess mångfald och komplexitet genom att sammanfatta de många
presentationer som gjordes under de två konferensdagarna. Det
fullständiga konferensprogrammet finns i bilaga 1.
Syftet med konferensen var dels att presentera aktuell kunskap om
ägarskiften, dels att visa på erfarenheter från praktik och politik
samt lagstiftning. I linje med det övergripande syftet var de olika
konferenssessionernas ambition att adressera och utvärdera effekterna av olika åtgärder som genomförts under senare år för att
underlätta företagsöverlåtelser, inklusive avskaffandet av skatter. I
samband med detta redovisades även kvarstående svårigheter, såsom finansiella och juridiska hinder, men också relationsmässiga
och känslomässiga utmaningar.
Konferensens syfte var att stimulera till dialog, utbyte av kunskap
och erfarenheter mellan forskare, företagare/ägare, politiker, experter och rådgivare från olika europeiska länder. Företrädare för dessa
olika kategorier från 19 länder deltog i konferensen.
Konferensen arrangerades av Svenskt Näringsliv, Centre for Family
Enterprise and Ownership vid Internationella Handelshögskolan i
Jönköping, PricewaterhouseCoopers och Gärde Wesslau Advokatbyrå.
Syftet med denna slutrapport är att ge en ingående sammanfattning av presentationer och forskningsrapporter som presenterades
på konferensen, utan att redovisa detaljuppgifter från de olika
sessionerna. Istället har rapporten en tematisk struktur som speglar de viktigaste ämnen som behandlades på konferensen. I nästa
avsnitt presenteras de två viktigaste områden som berördes under
konferensen: ägande och ägarskiften. Detta följs av en diskussion
om frågor relaterade till skatt och juridiska aspekter i anslutning
till ägarskiften i olika europeiska länder. Därefter följer en presentation av andra viktiga aspekter såsom personliga (t.ex. relationer
och känslomässiga), organisatoriska och pedagogiska frågor som
rör företagsöverlåtelser. Det näst sista avsnittet i rapporten tar upp
ägarskiftens konsekvenser för företag, som tillväxt och ekonomiska
konsekvenser. Slutligen sammanfattas det kunskapsbidrag som
konferensen resulterade i, tillsammans med en diskussion om återstående frågor och framtida åtgärder för att ytterligare underlätta
företagsöverlåtelser.
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Conference program:

En aktuell och viktig fråga

Plenary Keynotes:
Magnus Larsson, Chairman
SME-Committee, Confederation of
Swedish Enterprise, Sweden
Welcome and opening of the
conference
Leif Melin, Professor, Centre for
Family Enterprise and Ownership,
Jönköping International Business
School, Sweden
Introduction to conference theme
Eric Degerbeck, Head of Press
and Media, European Commission
Representation in Sweden
Ownership transfer – a European
perspective

Över hela Europa är ägarskiften i privata företag en aktuell och viktig fråga. Ett stort antal företagare närmar sig pensionsåldern och
om inte dessa genomför framgångsrika ägarskiften kommer företagen att vara dåligt förberedda för framtida utmaningar. Hundratusentals arbetsplatser kan stå på spel.
Denna rapport diskuterar några av de viktiga frågor som innefattas i ägarskiftesprocesser. Till att börja med behandlar rapporten
tre mycket centrala frågor kring ägande och ägarskiften: Vad kännetecknar privatägda företag och vad är speciellt med dem? Vad
innebär ägande? Vad handlar ägarskiften om - och varför är det en
stor utmaning?

Privat ägande - ägarledda och familjeägda företag
Privat ägande är den dominerande ägandeformen över hela världen; över 90 % av alla företag är privatägda. Bland dessa är familjeföretag den vanligaste formen av företag världen över. Även om
definitioner av vad som utgör ett familjeföretag skiljer sig åt, är de
flesta överens om att ett familjeföretag är ett företag där en familj
äger en majoritet av aktierna, och att samma familj är representerad
i den strategiska ledningen av företaget (styrelse och/eller ledningsgrupp). Vissa definitioner adderar ytterligare en dimension, som
innebär att familjen också upplever företaget som ett familjeföretag. Familjeföretag tillhör en större kategori av företag som kallas
ägardrivna företag. Ägardrivna företag är privatägda företag där
(majoritets)ägarna samtidigt är VD. Utöver familjeföretag ingår
även företag med en ensam ägare (utan familjemedlemmar som
deltar i verksamheten), samt företag som är ägda och förvaltas av
delägare som inte är från samma familj, i kategorin ägarledda företag.
Några exempel ger en översikt över familjeföretags andel av världsekonomin. Familjeföretag står för 50-90 % av BNP i alla fria ekonomier. I USA genererar familjeföretag 60 % av samtliga privata
anställningar. I Österrike, Tyskland och Belgien är 60-65 % av alla
börsnoterade företag majoritetsägda, med familjer som huvudägare.
I Finland är över 30 % av de 500 största företagen familjeföretag
och i Chile har 15 familjegrupper över 50 % av marknadsvärdet på
börsen. Totalt är 70-80 % av alla små och medelstora företag familjeägda i de flesta länder.
Under årens lopp har forskningen och den offentliga debatten
målat upp två ganska motsägelsefulla bilder av familjeföretaget.
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Å ena sidan har familjeföretaget avbildats som problematiskt och
misslyckat, med inbyggda problem som oklara ledningsstrukturer
(överlappande roller), nepotism, familjekonflikter, motstånd mot
förändring, finansiella begränsningar och dramatiska generationsskiften som hotar att underminera hela företaget. Å andra sidan har
familjeföretag även beskrivits positivt och baserat på familjerelaterade fördelar, i termer av att de överlever längre än deras icke familjeägda motsvarigheter, att de relativt sett har högre vinstmarginaler,
stabilare intäkter och högre avkastning.
Utöver dessa motsägelsefulla beskrivningar har vissa speciella egenskaper identifierats som i generella termer kännetecknar privatägda
familjeföretag. Att förstå dessa egenskaper innebär att förstå varför
och hur dessa företag skiljer sig från företag med spritt ägande och
börsnoterade bolag. Sammantaget tar sig dessa egenskaper uttryck i
en speciell familjeföretagslogik, som beskrivs ytterligare nedan.

Leif Melin, Professor, Centre for
Family Enterprise and Ownership,
Jönköping International Business
School, Sweden

Egenskaper hos ägarledda och familjeägda företag

Ägarledda företag kännetecknas av att ägandet är koncentrerat till
en eller ett fåtal individer, vilka även är verksamma i den strategiska
ledningen av företaget.
Ägarna är synliga inom företaget och det är inte ovanligt att de
har nära, personliga relationer till anställda, kunder och leverantörer. Typiska ägarledda företag drivs av flera mål. Parallellt med
finansiella mål finns ofta sociala mål, såsom engagemang och ansvarstagande för anställda och det lokala samhället. Ytterligare ett
utmärkande drag för privatägda företag är stabilitet i ägandet och
ledningen. Ofta hålls företaget kvar inom samma krets av ägare
under lång tid – som ofta sträcker sig över flera generationer. Dessutom finns företagsledare i privatägda företag kvar under långa
tidsperioder. Kontinuiteten i ägandet och ledningen innebär att
ägare och företagsledare i privatägda företag identifierar sig med företaget. Att lämna företaget innebär alltså en utmaning för ägarens/
företagsledarens identitet. Att genomföra ägarskiften eller ledningsskiften och förlora kontakten med företaget innebär att förlora en
del av sig själv.
En ytterligare följd av stabilitet i ägande och ledning är strategisk
kontinuitet. Med tiden tenderar ägarna att utveckla ett stabilt sätt
att tänka i termer av lämpliga sätt att göra affärer, inklusive långsiktiga mål och visioner. Stabilitet och kontinuitet i ägande och
ledning innebär också att privata företag tenderar att ha starka företagskulturer. När ägande och företagsledning genom åren stannar
kvar inom en familj, innebär det att familjens värderingar, normer
och tankesätt ofta präglar bolaget som något “naturligt”. När perso7

nalomsättningen är låg - vilket ofta är fallet för företag belägna på
landsbygden – ökar betydelsen av kulturen då den är tämligen väl
skyddad från utmanande åsikter från “utomstående”.

Magnus Larsson, Chairman
SME-Committee, Confederation of
Swedish Enterprise, Sweden and
Leif Melin, Professor, Centre for
Family Enterprise and Ownership,
Jönköping International Business
School, Sweden

Ägarledda företag och familjeägda företag karakteriseras dessutom
av integrationen av roller, i meningen att samma person ofta är
både ägare och företagsledare. Detta tenderar att medföra ett
snabbt och intuitivt beslutsfattande. När ledning och ägande är
helt sammanflätade behövs ingen ytterligare uppfattning att ta hänsyn till och beslut kan fattas snabbt och informellt. Den typen av
beslutsfattande förstärks när - som ofta är fallet – företaget saknar
en professionell styrelse. I de fall där onoterade företag har styrelser
har styrelserna ofta en rådgivande och inte en beslutande roll.
Sammantaget skapar dessa egenskaper en ägandelogik som skiljer
ägarledda företag och familjeägda företag från företag med andra
typer av ägande.

Ägande och ägarskifte
Ägande diskuteras ofta som ett juridiskt och ekonomiskt fenomen,
men det finns även andra aspekter av ägande. Två viktiga aspekter
som får allt mer uppmärksamhet av forskare är psykologiskt och
socialt ägande.
Som ett ekonomiskt och juridiskt fenomen avser ägande överlåtbara rättigheter att äga och kontrollera ett objekt. I juridisk mening
baseras ägandet på avtal som garanterar rättigheter till aktier och
som ett ekonomiskt fenomen representerar ägande ackumulerat
kapital eller förmögenhet.
Psykologiskt ägande handlar om sinnestillstånd, känslor och attityder. Dess kärna är det emotionella bandet till ett objekt, det vill
säga känslan av att ett objekt är “mitt”. Psykologiskt ägande frammanar också ansvar för det ägda objektet, oavsett om man är juridisk ägare eller inte. Socialt ägande betonar de sociala, interaktiva
och symboliska dimensionerna av ägande. Socialt ägande betonar
hur ägaren ser sig själv som ägare, samt ägande som något som
kan tillskrivas någon annan i ett socialt nätverk eller i samhället.
Oavsett om en medlem av ett familjeföretag är den juridiska ägaren
eller inte kan han eller hon tillskrivas ägande endast genom hans/
hennes familjemedlemskap.
Överlåtelse av ägande är avgörande för privata företags överlevnad
och utveckling. Ägarskiften tenderar att vara krävande processer.
Många studier och verkliga fall vittnar om ägarskiftenas utmanande
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karaktär. Även om varje ägarskifte är unikt, finns det ett antal aspekter som förenar samtliga ägarskiftesprocesser. Förståelsen av
dessa frågor är avgörande för förmågan att hantera företagsöverlåtelser.
Det är viktigt att förstå att företagsöverlåtelser inte är enstaka
händelser, utan komplexa, mångfacetterade processer, som vanligtvis sträcker sig över relativt långa tidsperioder - ofta 5-15 år.
Diskussioner och överläggningar börjar långt innan det formella
ägarskiftet och genomförandet sträcker sig under lång tid därefter.
Dessutom måste många olika dimensioner - rättsliga, ekonomiska,
mänskliga och organisatoriska - beaktas för att en överlåtelse skall
bli framgångsrik.

Pernilla Ström, Economist, Board
Member and Columnist, Conference
Moderator, Sweden

För att skapa en mer detaljerad bild av överlåtelseprocessen, kan
den delas in i fyra faser. Innan de fyra faserna presenteras är det
viktigt att påpeka att uppdelningen av företagsöverlåtelseprocessen i faser inte innebär att processen är linjär. Ofta äger en upprepad process rum, en rörelse mellan faserna flera gånger, innan en
överlåtelse slutligen är klar. Dessutom är faserna överlappande, det
är inte möjligt att tydligt skilja början och slut. Fördelen med en
modell som delar upp överlåtelser i fyra faser är att komplexiteten i
överlåtelser kan hanteras på ett relativt strukturerat sätt. Dessutom
skapar uppdelningen i faser en tydligare bild av många olika aspekter av överlåtelser, inklusive de mänskliga aspekterna som tenderar
att vara relativt svårgreppbara, men som ändå utövar ett stort inflytande på överlåtelseprocesser.
Fas I: Lyft upp frågan och påbörja förberedelserna
Fas I handlar om att göra företagare medvetna om det faktum att
de måste börja hantera frågorna om företagsöverlåtelse - och att det
finns fördelar med att inte skjuta upp dem. Fastän det finns mycket
att vinna på att starta överlåtelseprocessen i god tid, är det vanligt
att förberedelsearbetet skjuts på framtiden. Från ägarens perspektiv
tycks det finnas en hel del skäl till att inte börjar “just nu” (“Jag är
bara 55”, “det är så roligt”, “jag har fullt upp”, “bolaget behöver
min kompetens “....). Men en ansvarig ägare måste vara ärlig mot
sig själv och fundera på om skälen till att inte starta processen bara
är ursäkter för att undvika frågan. Vem drar nytta av att skjuta på
frågan? Ägaren/ägarna? Företaget? Den potentiella efterträdaren?
Eller kanske ingen? I de flesta fall finns det mycket att vinna genom
att inte undvika frågan, utan istället starta överlåtelseprocessen tidigt.
Det finns också risker med att skjuta på överlåtelsen. En sådan risk
är att en yngre generation som kan vara intresserad av att ta över
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verksamheten blir trött på att vänta och hittar andra utmaningar.
En annan risk är att företaget stagnerar och förlorar konkurrenskraft och därmed blir mindre attraktivt att tas över när ägaren inte
kan eller inte är motiverad att driva företaget längre. En annan
risk är att överlåtelsen plötsligt blir nödvändig på grund av andra
omständigheter, som att ägaren insjuknar eller avlider. Överlåtelsen
måste då ske snabbt, ofta utan några förberedelser.
Fas II: Förvärva kunskap och överväga olika lösningar
Det finns många sätt att genomföra en företagsöverlåtelse på. Varje
lösning bör baseras på gemensamma diskussioner och beslut mellan nuvarande och framtida ägare och deras familjer. Det är därför
viktigt att vara medveten om olika lösningar för att kunna överväga
olika möjliga alternativ och göra ett genomtänkt val. Ökad kunskap förbättrar möjligheterna att kunna förutse olika konsekvenser
- positiva och negativa – som respektive lösning för med sig. Genom att systematiskt överväga olika alternativ, ökar sannolikheten
för att det slutliga beslutet kommer att bli ett som alla parter kan
acceptera och enas om. Detta är i sin tur avgörande för att en framgångsrik överlåtelse skall äga rum.
Det är lämpligt att behandla olika överlåtelsealternativ genom att
strukturera dem i olika huvudområden och efter frågor som måste
beaktas. En viktig fråga är till vem bolaget ska överlåtas. Här finns
tre huvudalternativ: inom familjen, till anställda, eller till någon
utanför företaget (till exempel en annan entreprenör, ett annat företag i branschen, eller ett investmentbolag). En annan viktig fråga
är hur stor andel som ska överlåtas. Speciellt när ett företag överlåts
inom familjen är ofta överlåtelsen en gradvis process, där en del
av aktierna överförs till nästa generation, medan den nuvarande
ägaren har kvar en del aktier för att behålla en viss kontroll över
verksamheten. En tredje viktig fråga att överväga är vad huvudägaren, och i de flesta fall även företagsledaren, kommer att göra efter
överlåtelsen. En betydelsefull fråga är om han eller hon kommer att
stanna kvar eller lämna företaget. Även om företagsledaren/ägaren
lämnar alla operativa uppgifter är det vanligt att han/hon fortsätter
att utöva inflytande som ägare genom andra kanaler, till exempel
via styrelsen. Om den tidigare företagsledaren väljer att fortsätta i
en ny roll i företaget är det viktigt att han/hon förstår vad den nya
rollen innebär. Genom att systematiskt arbeta igenom olika överlåtelsealternativ kommer ägaren (eller ägarfamiljen) så småningom
att ha genomfört en övergripande analys av ett antal lösningar och
kan väga dessa mot varandra. Några av dessa lösningar kan förmodligen överges på en gång, medan andra är viktigt att klargöra
mer i detalj.
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Fas III: Välj en lösning för företagsöverlåtelsen
En företagsöverlåtelse medför en rad beslut kring hur överlåtelsen
bör genomföras. Kunskap är en förutsättning för väl underbyggda
beslut. Ett annat underlag för beslutsfattande är att vara medveten
om de värderingar och mål företaget och dess verksamhet baseras
på. Det är viktigt att vara tydlig med dessa mål under överlåtelseprocessen. Om till exempel företaget är en central del av ägarnas
identitet, eller ett familjarv, kommer överföringen inte bara medföra juridiska och ekonomiska konsekvenser, utan också personliga
och känslomässiga.
Innan valet av överföringslösning är det också viktigt att ha en öppen kommunikation med delägare och familj. En företagsöverlåtelse har ofta en långsiktig påverkan på relationer inom ägarkonsortiet
och familjen. Det är därför viktigt att tillräckligt mycket tid avsätts
för att diskutera olika frågor.
För att kunna arbeta fram olika lösningar till hur en överlåtelse,
som alla kan enas om, kan genomföras krävs att alla är klara över
vad de vill, tar ställning och lägger fram sina önskemål - oavsett vad
andra tycker. För att detta ska bli möjligt är det viktigt att lyssna
på allas åsikter, tankar, rädslor och önskningar - och att respektera
dessa även när de inte sammanfaller med ens egna. Det är först när
dessa krav är uppfyllda som det är möjligt att hitta lösningar som
alla kan acceptera och samtycka till.
Eftersom det kan vara svårt att beröra vissa av företagsöverlåtelsers
aspekter - såsom pengar, känslor och förändrade relationer – kan
det vara bra att ta in en tredje part som alla litar på. En sådan
neutral person kan bidra med öppenhet och därigenom motverka
förutfattade meningar och missförstånd. En grundläggande förutsättning för en sådan kontaktperson är att han/hon har gedigen
kunskap och erfarenhet av området, kan ställa frågor och ge nya
vinklar eller perspektiv, så att de enskilda som berörs av överlåtelsen
är tvungna att reflektera innan beslut fattas. Samtidigt måste den
tredje parten, eller någon annan rådgivare, lära känna ägarna och
företaget så att råd kan ges utifrån de specifika omständigheterna
och förutsättningarna för det enskilda företaget och ägarfamiljen.
Fas IV: Genomför den valda lösningen
Genomförandet av en företagsöverlåtelse innebär förändringar både
inom företaget och i gruppen av ägare (familjen).Det är inte förrän dessa förändringar är genomförda, som skiftet i praktiken är
genomfört.
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En företagsöverlåtelse kan innebära att antalet delägare ökar. För
någon som före överföringen har varit ensam ägare och VD innebär det en ny situation. Nu måste företaget drivas tillsammans med
andra. Detta kräver i sin tur nya arenor och kanaler där inflytande
och kontroll utövas. En sådan viktig arena är styrelsen. Det är
oftast en fördel att ha en aktiv styrelse i samband med företagsöverlåtelsen. Om antalet ägare ökar, behövs en formaliserad arena
för beslutsfattande, där långsiktiga strategiska frågor kan diskuteras
och beslutas.
Urban Bäckström, Director
General, Confederation of Swedish
Enterprise, Sweden

Med flera ägare finns det ett behov av en grundläggande enighet
i termer av perspektiv och mål. En företagsöverlåtelse är, om inte
förr, en lämplig tid att etablera en ägarpolicy. En ägarpolicy bör
omfatta ägarnas önskemål, uttryckt som riktlinjer för de grundläggande värderingar som ägarna vill att företaget ska baseras på, hur
verksamheten kommer att drivas, mål för det ekonomiska utfallet,
ansvar och befogenheter som ägare, samt riktlinjer för utdelning,
ägarrepresentation i styrelsen och riktlinjer för den kommande
företagsöverlåtelsen. Ägarpolicyn kommunicerar ägarnas önskemål
och klargör därigenom reglerna för blivande ägare, externa styrelseledamöter och externt rekryterade chefer. Ägarpolicyn är också
viktig för att undvika eller hantera konflikter inom konsortiet av
ägare.
En företagsöverlåtelse medför ofta förändringar i ledningsorganisationen, särskilt om det åtföljs av ett VD-skifte. Nya personer kan
bli nödvändigt på vissa tjänster och nya tjänster kan behöva upprättas. För att företagsöverlåtelsen skall genomföras på ett tillfredsställande sätt är det viktigt att de nya rollerna är tydligt definierade.
Det gäller särskilt för personer som tidigare haft centrala roller i
företaget. Som tidigare nämndes, är VD-rollen den roll som tycks
vara särskilt utmanande att lämna (i ägarledda företag som disponeras av huvudägare). Ofta är det inte förrän denna förändring sker
som de verkliga utmaningarna börjar. Det är en sak att förbereda
sig mentalt och att underteckna kontraktet, men att däremot leva i
enlighet med detta och upphöra att agera som VD är en annan sak.
Skiftet är fullbordat först när alla har funnit och fungerar i sina nya
roller.

Som framgår av diskussionen ovan är ägarskiften potentiellt en
mycket komplex och dynamisk process. Ägarskiften innebär att
hitta lösningar på juridiska, ekonomiska och skatterelaterade frågor
samt ekonomiska transaktioner. Men inte mindre viktigt är företagsöverlåtelsernas mänskliga sida, eftersom överlåtelsen leder till
att värderingar ifrågasätts och granskas, relationer stärks och/eller
12

försvagas, roller och identiteter utmanas och förändras och känslor
förtrycks och/eller kommer upp till ytan.

Hans-Jacob Bonnier, Chairman
Bonnier Family Foundation and
Vice President Dagens Industri,
Sweden
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Skatte- och lagstiftningsfrågor
relaterade till ägarskiften i olika
europeiska länder

Sabine Klein, Professor, Chair
for Family Business, WHU Otto
Beisheim School of Management,
Germany
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Ägarskiften av familjeägda företag medför finansiella konsekvenser
som kan äventyra företagens lönsamhet. Skattesystem är ofta upprättade för att motverka förmögenhetsackumulering och kan som
en följd sätta ekonomisk press på familjeföretag, vilket i sin tur kan
innebära ett hot mot deras kapitalbas. Överlåtelseprocesser kan
kräva medel för att lösa ut arvingarna som inte vill eller kan delta i
företagets verksamhet. Ett ägarskifte kräver i allmänhet mer medel
än att starta ett nytt företag, eftersom inte bara materiella och finansiella tillgångar måste betalas utan även för att relationer med
kunder, leverantörer, företagets identitet och varumärke, goodwill,
förväntad framtida avkastning m.m måste beaktas. I detta sammanhang är skatteregleringars utformning centralt för framgångsrika ägarskiften.

Ägarskiften: Kritiska skattefrågor
Skattefrågor har varit på EU-kommissionens agenda för ägarskiften
under flera år. I en rapport från 1994 och i den senare från 2006
uppmanas medlemsstaterna att vidta åtgärder för att underlätta
ägarskiften genom bättre skatteregler.
Den kanske mest synliga skatten på ägarskiften är arvskatt. Sedan
2006 har det funnits en trend till sänkta arvskatter i Europa. Fram
till år 2009 har arvskatt avskaffats i Österrike, Cypern, Estland,
Lettland, Slovakien, Spanien och Sverige. Dessutom har de flesta
medlemsstater i EU avskaffat förmögenhetsskatten och den finns
endast kvar i Frankrike. Utanför EU har Norge och Schweiz fortfarande förmögenhetsskatt.
Bortsett från arvskatt, har gåvoskatt inneburit den största utmaningen för ägarskiften inom familjer. Sedan 1994 års rapport har
ett flertal länder reformerat gåvoskatten för att underlätta ägarskiften inom familjen. Bättre skatteregler innebär positiva effekter
förutom att göra det mer finansiellt lönsamt att genomföra ett
ägarskifte. Förbättrade skatteregler frigör företag från den administrativa bördan och ökar möjligheterna att förbereda företag för
framgångsrika ägarskiften. Förbättrade skatteregler för ägarskiften
medför därmed en stor potential för tillväxt och sysselsättning.

Conference program:
Track: Tax and law issues in ownership transfers: Critical tax issues
Krister Andersson, Head Tax Policy
Department, Confederation of
Swedish Enterprise, Sweden
Transfer of businesses – progress,
status quo or backlash in the
European member states
Thomas von Cölln,
Manager Corporate Tax,
PricewaterhouseCoopers, Germany
Transfer of business to next
generation – Recent developments
in Germany
Olivier Mellerio, Chairman,
MELLERIO dits MELLER, France
The situation in France for transfer
of ownership in family companies
Dick Patten, President, American
Family Institute, US
The importance of family businesses
in the US and the death tax.
Anders Ydstedt, Policy Advisor,
Scantech Strategy Advisors,
Sweden
Concluding comments

När det gäller förbättringar av övriga skatteregler för entreprenörskap och ägande varierar situationen mellan olika EU-länder. När
det gäller skatter som påverkar ägarskiften för tredje part, det vill
säga förmögenhetsskatt, inkomstskatt, bolagsskatt, reavinstskatt
och skatt på pensionsavsättningar, tycks endast ett fåtal länder ha
följt rekommendationen från 1994 års rapport.
Ett antal länder erbjuder också särskild befrielse från inkomstskatt
när vinsten från en försäljning återinvesteras i ett annat företag.
Några länder har också speciella skattelättnader vid pensionering.
Ofta är dessa skattelättnader utformade med särskilda villkor, t.ex.
minimiålder för säljaren.
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Tabellen nedan ger en översikt av skatteinitiativ inom EU-länderna
som syftar till att underlätta ägarskiften i privata företag.

Skatte
lättnad
Ingen
för
Ingen
Ingen
förmögen återinvesarvsskatt gåvoskatt -hetsskatt
tering
Belgien
Marcela Ramírez-Pasillas, PhD,
Instituto Technologico y de Estudios
Superiores de Monterray, Mexico

Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike
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Effekter av avskaffandet av arv, gåvo- och förmögenhetsskatt exemplet Sverige

Innan arvskatten avskaffades, innebar den en dubbel börda för
ägare av familjeföretag i Sverige, som ofta hade alla sina tillgångar
bundna i företaget, eftersom arvskatten tvingade dem att ta ut beskattat kapital från företaget för att betala arvskatt. Många företagare oroade sig för om deras företag skulle överleva det kommande
ägarskiftet till nästa generation och den kommande beskattningen.
Skatterna tvingade många entreprenörer att upprätta komplicerade
bolagsstrukturer för att trygga företagets framtida överlevnad. Företaget blev ofta lidande, eftersom ägarna inte hade något annat val
än att tänka på, diskutera och planera skattemässiga effekter, som
krävde mycket tid och energi. I vissa fall innebar det en direkt påverkan av företagets inriktning. Det är inte konstigt att svenska företagare tog emot beslutet om avskaffad arv- och gåvoskatten med
mycket stor lättnad.

Conference program:
Plenary Keynotes: Success factors in
ownership transfers
Marcela Ramírez-Pasillas, PhD,
Instituto Technologico y de Estudios
Superiores de Monterray, Mexico
Transfer of ownership in family
businesses and the abolition of
taxes
Hans-Jacob Bonnier, Chairman
Bonnier Family Foundation and Vice
President Dagens Industri, Sweden
Bonnier, a long history of transfers
of ownership

Studier av avskaffandets effekter visar att detta har underlättat
betydligt för företag. En positiv effekt är att det inte finns samma
behov av skatteplanering vilket har inneburit att ägarskiften istället kan fokusera på affärsinriktade beslut som i sin tur ger ett större
utrymme att hitta bättre lösningar för företaget och ägarna. Dessutom har avskaffandet av förmögenhetsskatten inneburit att mer
kapital finns kvar hos företag och entreprenörer och förenklingar
av skattereglerna har sänkt kostnaderna. Företagarna har kunnat
koncentrera sig på att fatta affärsinriktade beslut utan att behöva
ta hänsyn till och störas av skatterelaterade effekter. Vidare har avskaffandet av dessa skatter också hjälpt familjer att ägna mer tid åt
andra viktiga frågor relaterade till ägarskiften, såsom roller och relationer. Några resultat av en nyligen genomförd studie av avskaffandet av dessa skatters effekter i fem svenska fall av ägarskiften visar:
– Avskaffandet av gåvo-, arv- och förmögenhetskatten motiverar
familjeföretag att arbeta mer aktivt och målmedvetet med deras
ägarskiften.
– Så är särskilt fallet i bolag som redan börjat diskutera ägarskifte
innan avskaffandet av skatterna.
– Avskaffandet av skatt på ägarskiften stimulerar familjer att genomgå ett ägarbyte, delvis eftersom de kan öka sin förmögenhet
med betydligt mindre skattekonsekvenser.
– Ägarskiften genom gåva används när barn visar prov på engagemang och kunskap som deras föräldrar hoppas på. Gåvor kan
användas som en typ av belöning i situationer där barn under
en period arbetar i olika ledningsbefattningar, när de har blivit
accepterade av de anställda eller när de förbättrar företagets produkter och/eller processer.
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Conference program:
Plenary keynotes: Influences of
taxes on ownership transfers
Jöran Hägglund, State Secretary,
Ministry of Enterprise, Energy and
Communications, Sweden
The Swedish view on transfers of
ownership.
Paul-Chr. Rieber, President,
Confederation of Norwegian
Enterprise, Norway
The discussion on transfer of
ownership in Norway.
Grant Gordon, Director General,
Institute for Family Business, UK
Transfer of ownership: the situation
for UK family firms.
Göran Grosskopf, Professor,
Chairman IKEA, Sweden – on video
Keynote panelists
Rune Andersson, Chairman, Mellby
Gård AB, Sweden
Taxes on transfers: Owners’
perspective
Krister Andersson, Chairman Tax
Policy Group, Business Europe,
Sweden
Taxes on transfers: Owners’
perspective

– Men alla familjer använder inte gåvotransaktioner vid ägarskiften till nästa generation. Vissa familjer genomför en företagsvärdering i syfte att fastställa företagets värde. För nästa generation
fastställer ofta den nuvarande ägaren ett rättvist, icke marknadsmässigt pris för sitt företag. Detta icke-marknadspris används
för att fastställa ersättningen till de nuvarande ägarna och ickeaktiva medlemmar i nästa generation.
Studien visar också hur den äldre generationen motiverar den
yngre generationen att bli ägare. Barn måste få se möjligheter för
karriärutveckling som anknyter till deras intresseområden och
specialisering. De behöver även identifiera sig med och känna sig
stolta över familjen och familjeföretaget. Avskaffandet av skatterna
leder till insatser som fokuserar på andra viktiga frågor för en framgångsrik överföring. Ägarskiften sker gradvis och resulterar oftast i
en kombination av att nuvarande ägare och nästa generation ägare
tillsammans förnyar företagets strategi. De fem fallen visar också att
bristande specialkunskaper kring ägarskiften är ett skäl till varför
denna process försenas eller genomförs på ett mindre framgångsrikt
sätt.
Under konferensen diskuterade talare från olika länder den svenska
skattesituationen med avseende på ägarskiften i relation till deras
egna länder. Talare från Tyskland, Frankrike, Norge, Storbritannien och USA betonade den problematik som arvskatt i deras
respektive länder innebär. I USA gynnar skatteregleringar företag
som inte är familjeägda. På lång sikt kommer fler företag att ägas av
investmentbolag i länder med arvskatt. Många tyska företagare flyttar, tillsammans med sina företag, till Österrike som har avskaffat
arvskatten. I Norge leder arv- och förmögenhetsskatter till (över-)
investeringar i fastigheter, som är skattemässigt gynnade.

Ägarskiften: Juridiska frågor i olika europeiska
länder
Under konferensen diskuterade en panel av advokater från olika
länder företagsöverlåtelser i ett juridiskt perspektiv. För advokater
är en önskvärd situation att få möjlighet att delta i överlåtelseprocessen från början, d.v.s. att vara delaktiga i processen då frågan
om en eventuell företagsöverlåtelse tas upp till diskussion och de
initiala förberedelserna görs . Men advokater blir sällan involverade
i överlåtelseprocessen under den initiala fasen. Det är vanligare att
de först involveras som konsulter i ett senare skede när överlåtelseprocessen har påbörjats. Det ses som en begränsning och kan
komplicera överlåtelsen. Ju tidigare de juridiska aspekterna av en
företagsöverlåtelse övervägs och ju tidigare advokater involveras i
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processen, desto smidigare och mer kostnadseffektivt kan överlåtelseprocessen genomföras.
Panelen konstaterade också att bolagsformen har en inverkan på
företagsöverlåtelsen. Det är skillnad om företaget har obegränsat
ansvar eller om det är ett bolag med begränsat ansvar för aktierna.
Det var den allmänna uppfattningen att en företagsöverlåtelse är
betydligt enklare att genomföra för bolag med begränsat ansvar.
Det är även viktigt att ha ett aktieägaravtal på plats före överföringen. Detta är särskilt betydelsefullt om antalet aktieägare är
litet. Utan vägledning av ett aktieägaravtal är det endast allmän
nationell lagstiftning som styr en överföring av aktier. Denna typ
av lagstiftning är inte enhetlig i Europa, även om många av de
viktigaste rättsliga principerna för företagen är av universell karaktär. Däremot innehåller aktieägaravtal principer, vilka i sin tur är
närbesläktade inom den europeiska affärsjuridiken. Därför är det
mycket som talar för att ha ett aktieägaravtal på plats före en företagsöverlåtelse, då det anses underlätta inte bara beslutsprocessen
utan också företagsöverlåtelsen som sådan.

Conference program:
Track: Tax and law issues in ownership transfers: European experiences from a business law perspective
Panel discussion
Dr Jürgen Sparr, Lawyer, SKW
Schwartz, Germany
Xavier Martorell, Lawyer, Ros Petit,
Spain
Hania Goutierre, Lawyer, BGS Law,
France
Robert Fenner, Lawyer, Taylor
Wessing, UK
Leena Romppainen, Lawyer,
Castrén & Snellman, Finland
Dr András Moldován, Lawyer,
Moldován & Co, Hungary
Gunnar Hjertquist, Lawyer, Gärde
Wesslau Advokatbyrå, Sweden

När det gäller skatter såsom arvskatt, gåvoskatt, förmögenhetsskatt,
återinvesteringskatt och skattelättnader vid pensionering har endast
Österrike och Sverige i Europa avskaffat nästan alla de ovannämnda skatterna, medan övriga europeiska länder inte har det. Panelen
bekräftade att skattefrågor har stor påverkan på de juridiska övervägandena i samband med en överlåtelsesituation. Det innebär att
företagsöverlåtelser är starkt påverkade av hänsyn till skatter istället
för att vara mer relaterade till rena affärsintressen eller behov av
generationsskifte inom familjeföretag.
Advokater menar generellt att bra avtal är de som respekteras, beaktas och uppfylls av parterna, eftersom parterna anser dem rimliga.
Detta är särskilt fallet vad gäller företagsöverlåtelser inom familjeföretag. Det är av stor betydelse att vara väl förtrogen med familjemedlemmarna, deras individuella önskemål, förhoppningar och
farhågor, och deras relationer med varandra. Panelen underströk
vikten av att förbereda ägarskiften, inte enbart genom att överväga
tekniska problem i termer av frågor relaterade till juridik och skatt,
utan också att det är viktigt att förutse mjukare typer av problem
samt att förutse framtiden baserat på överväganden relaterade till
företaget och familjen. I det här sammanhanget betonades vikten
av “familjeprotokollet”. Protokollet innehåller frågor relaterade
till hur familjen deltar i familjeföretaget, utdelningspolicy och hur
medlemskap i styrelsen för familjeföretaget utses och godkänns.
Vikten av att fastslå regler och tydliga riktlinjer för familjemedlemmar som börjar arbeta som anställda i familjeföretaget betonades.
Detta omfattar även behovet av regler och riktlinjer för hur beslut
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tas när familjemedlemmar tillsätts inom företagets högsta ledning.
Detta är viktiga frågeställningar att överväga för advokater i samband med att familjeprotokollet utformas.

Joseph Astrachan, Professor, Cox
Family Enterprise Centre, Kennesaw
State University, US

En annan aspekt som måste beaktas i ett juridiskt perspektiv är att
fastställa rättigheter och skyldigheter för ägarna till familjeföretaget
i relation till företagsledningen. Det är viktigt att etablera en bra
relation för samarbete mellan dessa delar, inte bara för att undvika
konflikter utan även för att stödja en effektiv ledning och utveckling av företaget. Ägare som inte deltar i företagsledningen kan
frestas att sälja sina andelar i företaget. Om så sker, upphör familjeföretaget att existera. Att göra familjeföretaget till en attraktiv
tillgång är vägen till att bevara familjeföretaget, snarare än att skapa
avtalsbaserade restriktioner/begränsningar. De familjemedlemmar
som är delaktiga i företagsledningen av familjeföretaget bör inte
dra större fördel av sin position än vad som kan ges till oberoende/
närstående chefer i samma situation. Transparens är därför avgörande. Ett familjeforum, en attraktiv utdelningspolicy och att skapa
tillgång till familjeföretagets styrelse för de medlemmar som inte
deltar i företagsledningen är exempel på sätt att ha familjens incitament och intressen under kontroll. När goda incitamentsstrukturer
är upprättade blir alla beslut rörande en företagsöverlåtelse enklare
att fatta.
En sista observation från panelen av advokater från olika europeiska länder med anknytning till frågor om företagsöverlåtelser var
att skattefrågor och juridiska frågor är, och bör vara, nära relaterade
till andra överväganden om företags- och familjerelationer som en
del av konceptet familjeföretag.
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Relationsmässiga, organisatoriska
och utbildningsmässiga aspekter på
ägarskiften
Uppenbarligen är skatteregleringar och juridiska regleringar mycket
viktiga för lyckade ägarskiften. Men även om dessa hinder helt
avskaffades, skulle många utmaningar återstå kring företagsöverlåtelser. Några av de mest avgörande diskuteras nedan. För tydlighetens skull är avsnittet indelat i tre underavdelningar. Den första
behandlar mellanmänskliga utmaningar och deras betydelse för
företagsöverlåtelser. Den andra uppmärksammar de organisatoriska
förändringar som behövs för att understödja ägarskiften. Slutligen
handlar den tredje underavdelningen om kompetensutveckling för
nytillkomna ägare och chefer.

Conference program:
Plenary Keynotes: Success factors in
ownership transfers
Joseph Astrachan, Professor, Cox
Family Enterprise Centre, Kennesaw
State University, US
Success factors in transfers of
ownership in family enterprise

Relationsmässiga utmaningar vid ägarskiften
Bortom planering: Familjrelationer som en nyckel till lyckade
överlåtelser

Den kanske mest förespråkade faktorn för framgångsrika företagsöverlåtelser är planering. Många böcker och artiklar har skrivits om
behovet av ingående planering av företagsöverlåtelser. Även EUkommissionens rapport från 1994 tog upp frågan om planering
och uppmuntrade medlemsstaterna att öka medvetenheten, informationen och utbildningen för att säkerställa att lämpliga förberedelser genomförs.
Forskningen ger dock inte mycket stöd för idén att formell planering är en av de avgörande faktorerna för lyckade överlåtelser.
Istället beskrivs andra aspekter som viktigare. En av dessa är kvaliteten i ägarfamiljens inbördes relationer med varandra. En orsak
till ägarledda företags speciella karaktär är att de tenderar att vara
tätt sammanflätade med ägarfamiljen. Såväl positivt som negativt
påverkar familjerelationer familjeföretag, och vice versa. Att vara en
familj innebär att tillhöra en social grupp som förenas av en speciell
form av relation, kallad ” genuina relationer”. Genuina relationer
berör individer som står varandra mycket nära, relationerna i sig är
unika och samverkande individer är inte lätt utbytbara. Interaktioner baserade på genuina relationer tenderar att vara både frekvent
återkommande och hållbara. Vidare är relationerna känslomässiga
och syftar till att skapa och bevara förtroende och tillit. Interaktioner baserade på genuina relationer bygger på ömsesidighet, genom
vilken släktingar drar fördel av interaktion med varandra som en
del av en väl avgränsad grupp.
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Genuina relationer har flera inbyggda fördelar: tillhörighet, identitet, förtroende och tillit. Familjen används ofta för att beteckna något positivt, harmoniskt, kärleksfullt och omtänksamt. Forskning
har kommit fram till att dessa faktorer kan vara till fördel, inte bara
för de enskilda familjemedlemmarna, utan också för de företag de
äger och förvaltar, till exempel genom att det leder till affärsutveckling och strategisk förnyelse. I linje med detta kan familjerelationer
vara potentiella konkurrensfördelar för familjeföretag.
Dr Jürgen Sparr, Lawyer, SKW
Schwartz, Germany

Genuina relationer medför dock även en potentiellt negativ sida.
Det har hävdats att, i synnerhet, nära relationer tenderar att leda
till svartsjuka och avund, missförstånd och konflikter. Det har också hävdats att familjer har fler konflikter än andra sociala grupper.
Individer blir svartsjuka när de blir rädda för att förlora en relation
de redan har (en person de älskar, en vän eller en familjemedlem),
eller relationens exklusivitet. Känslomässigt kan svartsjuka framkalla känslor som misstänksamhet, avvisande, fientlighet, rädsla för
förlust och /eller att bli sårad. Avund däremot är resultatet av att
någon vill ha något som de inte redan har. Det önskade kan vara
allt från immateriella saker som status, relationer, talanger och färdigheter, till materiella saker som bilar eller kläder. Avund förutsätter en relation, eftersom det är ett resultat av att jämföra sin egen
situation med någon annans. Den avundsjuka personen kommer
sannolikt att känna sig underlägsen den person som har det som
önskas. Avunden kommer sannolikt också att framkalla känslor
av missnöje, självkritik, men potentiellt också motivation att förbättra. Man kan kanske tänka att avund skulle vara mindre vanligt
i mycket nära relationer, som inom familjen. Men eftersom vi tenderar att jämföra oss mest kritiskt med våra närmaste är familjen
ett sammanhang där risken för avundsjuka är relativt hög.
Förutom svartsjuka och avund har det hävdats att också missförstånd är vanligare i nära relationer, till exempel inom familjen. Till
en viss grad innebär närheten inom en relation, liksom inom familjen, ökad förståelse eftersom förhållandena medför delad kunskap,
bakgrund och ordförråd. Tvärtemot kan nära relationer också vara
själva orsaken till missförstånd. Eftersom individer känner varandra så väl, antar de att de redan vet vad andra familjemedlemmar
kommer att säga eller vad de menar. Eftersom förståelse är en av de
funktioner som ofta väntas i familjeförhållanden, är familjemedlemmar troligen mindre medvetna om risken för att missförstå varandra jämfört med medlemmar av andra sociala grupper.
Som kommer att diskuteras senare, är företagsöverlåtelser processer
som utmanar och eventuellt även ändrar relationer då roller förändras, etablerat affärskoncept ifrågasätts och känslor kommer upp
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till ytan. I privatägda familjeföretag äger en överlåtelse rum inom
ramen för nära familjeförhållanden. I familjeföretag där de positiva
effekterna av nära relationer dominerar överlåtelsen är förväntningen att överlåtelsen kommer att gå relativt smidigt. Forskning
har visat att ett uppmuntrande familjeklimat som gör framtida
generationer beredda att involvera sig i och utveckla företaget är
avgörande för lyckade överlåtelser. I företagarfamiljer där istället
de mörka sidorna av släktskap tagit över, kommer även de bästa av
planer troligen att misslyckas. Insikten om familjeförhållanden är
därmed nyckeln till framgång för att kunna genomföra framgångsrika företagsöverlåtelser.

Conference program:

Ägarskiften innebär nya roller och utmanande identiteter

Ilse Matser, Professor, Managing
Director, Dutch Centre for Family
Businesses, Netherlands

Överföring av ägande och ledarskap innebär att roller förändras.
Ägar- och ledarskiften förekommer ibland samtidigt, till exempel
när företaget säljs och ägaren lämnar företaget. Men i många fall
sker VD-skiftet först, som en del av ett förestående ägarskifte/generationsskifte. I dessa fall står entreprenören inför utmaningen att
lämna rollen som VD och istället mer aktivt börja utöva rollen som
ägare.

Track: Critical issues in transfer processes: Succession as role transitions
Christina Baines, vice chair and
Sofie Gunolf, CEO, Indiska,
Sweden
Personal experiences from role
transitions
Annika Hall, Ph.D, Centre for
Family Enterprise and Ownership,
Sweden
The human side of business transfer:
A role transition perspective on
succession in owner-managed firms

A pratical tool to improve the
leadership transfer

Detta är en stor förändring för en entreprenör. Företagsägare
tenderar att identifiera sig med rollen som VD och blir “ett med
företaget”. Att ta av “VD-hatten” innebär därför en identitetskris:
“Om jag inte längre är VD - vem är jag då”? Således är ett byte av
verkställande direktör i ett ägarelett företag en mental och känslomässig process och den måste tas på allvar och förberedas väl. För
att övergången ska lyckas måste ägaren/f.d. företagsledaren få en
ny och tydligt definierad roll. En framgångsrik företagsöverlåtelse
förutsätter att företagaren som lämnar positionen som VD vet vilka
roller som kommer att ersätta den invanda rollen som VD. Det är
viktigt att dessa nya roller är meningsfulla och stimulerande på lång
sikt, så att de verkligen blir en tillräcklig ersättning för VD-rollen.
Om entreprenören inte får en sådan roll, kan övergången misslyckas. Den nya VD:n ges inget utrymme att verka eftersom den gamla
VD:n inte kan släppa taget. Och plötsligt har företaget “två VD:ar”
som båda gör anspråk på positionen.
När en företagsledare med ägande lämnar positionen som VD,
men stannar som ägare, innebär det förändringar i hur ägarrollen
utövas. Företagsägaren måste börja att mer tydligt utöva sitt ägande
som en del av den övergripande styrningen av företaget. Men vad
exakt gör en ägare som inte ingår i företagsledningen? Ägare som
också är VD tillbringar ofta merparten av sin tid åt att utföra sin
ledande roll. Rollen som ägare är något mer vag och inte något
som entreprenören ägnar mycket tid att tänka på. När VD-ansvaret
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överförs till en annan person blir ägarrollen mer betydelsefull och
måste fyllas med innehåll som skiljer ägande från ledningen.

Gianluca Colombo, Professor,
Universitá della Svizzera Italiana,
Switzerland

När dessa rollövergångar genomförs väl, medför förändringarna
att möjlighet till både personlig utveckling och affärsutveckling
skapas. Noggrant definierade roller är också en förutsättning för väl
fungerande arenor där styrning av företaget kan utövas. Skicklighet i termer av rollövergångar är därför en viktig nyckelfaktor till
lyckade företagsöverlåtelser, särskilt om överlåtelserna sker inom
ägarfamiljen.
Vid konferensen underströks svårigheterna med rollövergångar av
representanter för Indiska Magasinet AB, ett svenskt familjeföretag
i 3: e generation.
Christina Baines (dotter till företagets grundare, delägare och vice
styrelseordförande) och hennes dotter Sofie Gunolf, som är Indiskas nuvarande VD, delade under konferensen med sig av sina
erfarenheter. Dels från generationsskiftet från första till andra generationen, men även det mer aktuella generationsskiftet från andra
till tredje generationen, som inte är helt avslutat. Under 2006 tog
Sofie över som VD efter sin morbror. Från sina olika perspektiv
av ut- och inträde, berättade Christina och Sofie vad som har visat sig vara de svåraste utmaningarna och hur de övervann dessa.
De betonade de känslomässiga svårigheterna som in- och utträde
i olika roller medför i ett familjeföretag. Nära familjerelationer är
ett tveeggat svärd, i den meningen att sådana förbindelser, å ena
sidan underlättar övergångar, men å andra sidan gör dem mycket
mer komplicerade. Tvärtemot vad man kan förvänta sig, kan nära
relationer göra öppna diskussioner svårare. När det gäller familjen
tenderar vi att vara ganska beskyddande genom att inte vilja såra
våra nära och kära. Det är därför rollövergångar noggrant måste
kommuniceras, särskilt mellan olika generationer av ägare och vid
skiften av företagsledning.
Ägarskiftens känslomässiga natur

Företagsöverlåtelser tenderar att vara mycket känslomässiga eftersom de potentiellt kan utmana kärnvärden, företag/familjhistoria,
relationer och identiteter. Trots detta tenderar känslor att inte tas
på allvar i diskussionen om företagsöverlåtelser. När de tas upp sker
det ofta i termer av ganska ytliga uttalanden om företagsöverlåtelses
känslosamhet. Fördjupad diskussion om hur och varför känslor påverkar överföringsprocesser är sällsynta. Ett skäl till detta kan vara
att känslor är abstrakta och därmed svåra att tala om. Dessutom är
de ofta outtalade i bemärkelsen att vi kanske inte ens är medvetna
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om hur känslor påverkar tankar och handlingar. Men känslor utövar ett genomgripande inflytande i överlåtelsesituationer.
En icke-emotionell företagsöverlåtelse är antagligen inte möjligt.
Det är därför viktigt att bekräfta både ens egna och andras känslor
samt att skapa en miljö där det är möjligt att visa och prata om
känslor. Känslor bär på information och kan fungera som drivkrafter i överlåtelseprocesser. Men de kan också vara en orsak till att
överlåtelsen fastnar då individer agerar utifrån känslor som inte är
uttalade och därmed inte möjliga att ta hänsyn till.
Överlåtelser är emotionella processer delvis på grund av de nära
banden mellan entreprenören och hans/hennes företag. På grund
av detta starka band har forskning föreslagit att det är relevant att
tala om emotionellt ägande (EÄ). I en familjeföretagskontext definieras EÄ som ett starkt band, eller kopplingen mellan en enskild
familjemedlem och företaget. EÄ är oberoende av ekonomiskt
ägande. Ofta är det grundaren som står i fokus när band med ett
företag diskuteras. Men EÄ kan också finnas inom efterföljande
generationer, vilket visar sig genom nästa generations identifikation
med och tillgivenhet till familjeföretaget.

Conference program:
Track: Next generation and ownership transfer: Social and psychological space for the next generation
Åsa Björnberg, Ph.D Candidate,
London School of Economics, UK
Emotional ownership: The next
generation’s relationship with the
family firm
Annalisa Sentuti, Ph.D, University of
Urbino, Italy
Gender in the next generation:
Does it matter? Some Italien
empirical evidence on daughters’
pathways in family firms.
Sofia Wållberg Sköld, Chair,
Hagmans, Sweden
My way into the family business
Ethel Brundin, Professor, Jönköping
International Business School,
Sweden
Concluding comments

Styrkan hos EÄ är kopplad till familjeklimatet. Familjer som är
anpassningsbara och tillämpar en öppen kommunikation är bättre
positionerade för att stimulera EÄ hos den yngre generationen.
EÄ främjas av familjer som engagerar nästa generation i företaget,
genom personlig kommunikation och genom arbetserfarenhet, där
barnen uppmanas att spela en aktiv roll i företaget. Dessutom är
förväntningar på nästa generation att bli en del av familjeföretaget
positivt kopplat till EÄ. Forskning har visat att om en familjemedlem i nästa generation som förväntas bli en del av familjeföretaget
har starkare EÄ än en familjemedlem utan dessa förväntningar. Det
finns också en könsaspekt av EÄ. Det emotionella ägandet är mindre i företag där det förutsätts att söner (eller svärsöner) ska ta över.
Där så inte är fallet verkar EÄ vara starkare. Detta tyder på att familjeföretag som vill främja EÄ skulle ha större chans att lyckas om
de använder ett jämställt förfarande i frågan om generationsskiften.
Slutligen är utbildning och erfarenhet utanför familjeföretaget
också positivt kopplat till EÄ.
Särbehandling av kön vid skiften i företagsledning

Under senare år har intresset för frågan om jämställdhet i företagsöverlåtelser ökat. Den övergripande bilden är att normen fortfarande säger att en företagsledare är en man. I praktiken syns det
i företagsöverlåtelser i den meningen att sönerna oftare blir valda
framför döttrar som efterträdare. Speciellt verkar detta vara fallet
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vid val av efterträdare till VD. De strukturella hindren för kvinnor
att bli huvudägare och ledare i deras familjeföretag är attityder och
värderingsmässiga signaler att döttrar inte är intresserade, eller inte
lämpade, för sådana roller och därför inte övervägs av den äldre
generationen. Situationen blir långsamt bättre för kvinnor, men
överraskande starka hinder finns fortfarande.

Jöran Hägglund, State Secretary,
Ministry of Enterprise, Energy and
Communications, Sweden

Aktuell forskning visar fem huvudsakliga vägar och roller som
används av döttrar i förhållande till positionen som VD i deras
familjeföretag. Dessa fem vägar är ledare genom val, informella
team-ledare, utstötta, professionella och påtvingade ledare. Konceptualiseringen av dessa vägar är till hjälp för att förstå några av de
mekanismer som leder till att söner ofta får företagsledande positioner i familjeföretag.
Den första vägen, ledare genom val, består av döttrar som blir
självklara efterträdare i familjeföretaget. I allmänhet är detta fallet
i familjer med endast döttrar. Den andra vägen består av informella team-ledare, döttrar som informellt delar ledarskap med sina
bröder. Medan brodern är den formella efterträdaren i rollen som
VD, har systern en bistående, administrativ roll i företaget. Den
tredje vägen, utstötta är döttrar som har försökt att leda familjeföretag, men misslyckats att göra detta eftersom deras fäder inte
trodde på en dotters förmåga att driva företag. Professionella, den
fjärde vägen, är döttrar som har valt att inte överta rollen som VD,
utan istället valt en annan yrkesroll, för att även få tid att ägna sig
åt familjen. Den sista vägen, påtvingade ledare, utgörs av döttrar
som blev mer eller mindre tvingade att akut ta över (på grund av
att grundaren blev sjuk eller avlidit, eller helt enkelt därför att det
egentligen inte fanns någon annan som kunde ta ledarrollen) även
då det inte var vad de hade planerat eller önskat i termer av skifte
av ledarskap. När det gäller att välja mellan en son och en dotter att
leda företaget, och när båda ses som kompetenta och villiga att axla
den framtida rollen som ledare, är det fortfarande den manliga normen som råder vilket innebär att sonen brukar vara det självklara
valet när en efterträdare utses i det familjeägda företaget.

Organisatoriska konsekvenser av ägarskiften
En företagsöverlåtelse brukar vanligtvis åtföljas av organisatoriska
förändringar, speciellt i ledningsstrukturer. För att en företagsöverlåtelse ska vara helt genomförd krävs ofta förändringar i styrelsens
struktur, sammansättning och processer; i ledningsgruppen och
hur ägandet organiseras, det vill säga hur ägarrollen uppfattas och
verkställs.
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En företagsöverlåtelse kan påverka komplexiteten i företaget.
Komplexiteten kan minska, förbli densamma eller öka. Om den
ökar, vilket är fallet när antalet ägare ökar, ställer detta nya krav
på beslutsprocesser.. Nya styrstrukturer kan behövas som matchar
graden av komplexitet i organisationen (och ägarfamiljen). För att
uppnå ett bra resultat är det viktigt att komplexiteten i styrningsstrukturen motsvarar komplexiteten i företaget. Om komplexiteten
i ledningsstrukturen överstiger strukturen i familjeföretaget innebär
det extra kostnader. Om den istället är mindre komplicerad leder
det till potentiella kostnader för konflikter. Följaktligen blir resultatet dysfunktionellt om inte samma komplexitet mellan styrning
och företag föreligger.
För många företag medför ett ägarskifte att behovet av att professionalisera styrelsen lyfts fram. Forskning visar att det är vanligt att
ägarledda företag inte har ett regelbundet och aktivt styrelsearbete,
samtidigt som andra resultat visar att en aktiv styrelse med externa
(icke-ägare) ledamöter kan vara en oerhörd tillgång i överlåtelseprocesser. Externa styrelseledamöter kan fungera som rådgivare till
både den äldre och yngre generationen i den emotionella processen
att träda ur och in i roller, och utveckla de nya relationer som rollskiften innebär. Styrelsen spelar en viktig roll för genomförandet
av överlåtelseprocessen i termer av att hjälpa den äldre och yngre
generationen att hålla sig inom gränserna för sina roller efter att
överlåtelsen är genomförd. En aktiv styrelse, gärna med en extern
ordförande, kan vara särskilt användbart i situationer där rollen
som VD överförs från en äldre till en yngre familjemedlem, där
båda är ägare och den äldre generationen och den tidigare VD:n i
bolaget har en ny roll. Dessa situationer leder ofta till en förväxling
av roller och den tidigare företagsledaren kan “glida tillbaka” in i
VD-rollen. I det här scenariot är en aktiv styrelse en arena som kan
ge extern hjälp.

Conference program:
Track: Critical issues in transfer processes: Ownership and governance
changes
Sibylla Jacobsson, Chairman,
Kinnarps Holding AB, Sweden
Governance structures in our family
firm
Sabine Klein, Professor, Chair
for Family Business, WHU Otto
Beisheim School of Management,
Germany
Managing the changes of
complexity when transferring the
family firm: An application of the
complexity theorem of corporate
governance in family businesses
Jozef Lievens, Attorney, Eubelius,
Belgium
Succession: the transitional power
of governance
Lars-Göran Sund, Associate
Professor, Jönköping International
Business School, Sweden
Transfer of ownership and
leadership within the family – The
agony of an incumbent

När antalet ägare ökar till följd av en överlåtelse finns det också
behov av ett mer strukturerat sätt att utöva ägandet. Detta kan
innebära ganska radikala förändringar av hur ägandet organiseras.
Detta är speciellt fallet med företag som går från en till flera ägare.
I företag som ägs av en enskild ägare finns sällan formella handlingar, eftersom dessa företag tenderar att drivas ganska direkt och
intuitivt. Med ett ökat antal ägare efter en överlåtelse, följer ett
behov av ökad formalisering. Även om det finns flera ägare, behöver de tala med en enad röst i styrelsen och med chefer som inte är
ägare. De behöver komma överens i vissa frågor för att säkerställa
att verksamheten bedrivs i enlighet med deras värderingar, önskemål och motiv för affärsverksamheten. Med andra ord måste de
enas om en ägarpolicy. Dessutom måste de ha någon form av arena
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- ett ägarråd eller familjeråd - där de diskuterar frågor som berör
dem som ägare.

Annelie Karlsson, Dr, Executive
Director FBN Sweden, Sweden

Kinnarpgruppen, ett svenskt företag nu i 3: e generation, är ett
utmärkt exempel på ett företag där ägarskifte, tillväxt och därmed
ökad komplexitet har åtföljts av motsvarande utveckling och komplexitet i styrningsstrukturen. Företaget grundades på 1940-talet
och är idag verksamt i över 15 länder, har en omsättning på 320
miljoner euro och 2500 anställda. Bolaget har ett väl fungerande
familjråd med 36 medlemmar (ägare, makar och barn). Under
många år brukade de också ha ett ägarråd. Som ett resultat av en
förändrad komplexitet - från en företagsstruktur till en förvaltningsbolagsstruktur – ersattes ägarrådet av styrelsen i Kinnarp
Holding AB. För ägarna till Kinnarp har tillväxten inneburit en
successiv utveckling av deras roll som ägare. Från att från början ha
varit operativa ägare, har de blivit allt mer styrande ägare. Även om
VD för företaget fortfarande är en familjemedlem har utvecklingen
av det styrningssystemet gjort företaget bättre förberett för kommande ägarskiften och öppnat upp för möjligheten att tillsätta en
icke-familjemedlem som nästa VD.

Ägarskiften och behovet av utbildning och
kompetensutveckling
I debatten om ägarskiften har den äldre generationens svårighet att
släppa taget fått återkommande uppmärksamhet. Och med all rätt,
eftersom utträde ur ägar- och företagsledarroller är enorma utmaningar för någon som har tillbringat en stor del av sitt liv att starta
och utveckla ett företag. Ett centralt budskap i debatten har därmed varit att öka den utträdande ägarens medvetenhet om behovet
att noggrant förbereda skiftet och tidpunkten, inklusive sin egen
framtida roll inom eller utanför företaget.
Under det att relativt stor uppmärksamhet har ägnats åt den avgående äldre generationen, har mindre vikt lagts på den kommande
generationen. Men att ta över ett (familje-) företag innebär många
utmaningar och krav, inklusive kompetensutveckling.
Det är viktigt att betona att kompetensutveckling inte bara handlar
om att lära sig att göra affärer på samma sätt som den tidigare generationen. Det handlar snarare om hur man kan utveckla företaget
och ta det in i framtiden. Även om det förflutna inte ska förkastas,
innebär detta ett behov för den tillträdande generationen att både
ifrågasätta och utmana befintliga metoder, ofta tagna för givna, att
göra affärer och att få nya sätt att tänka och agera i affärer. Efterträdarna kommer därmed successivt utveckla sitt eget entreprenörskap
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i företaget. Detta är grundläggande, både för att efterträdaren ska
kunna undvika att hamna i skuggan av den föregående generationen, och för den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

Conference program:

Det finns flera kompletterande metoder för den nya generationen
att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att uppfylla
denna uppgift. Till att börja med är det viktigt med ingående kunskap om familjeföretagande. Företagsspecifik kunskap kan fås genom formella traineeprogram inom företaget, utöver sommarjobb
och middagsdiskussioner. Dessutom är en allmän utbildning inom
områden av betydelse för verksamheten mycket värdefull. Utöver
detta kan yrkeserfarenhet från ett annat företag bidra till att få ett
utifrånperspektiv. Det är också till hjälp för efterföljaren att ha
en mentor, som han eller hon kan ha en fortlöpande dialog med.
Helst bör mentorn vara en person utanför familjeföretaget, utan
nära relationer till andra familjemedlemmar.

Annelie Karlsson, Dr, Executive
Director, FBN Sweden, Sweden

Två viktiga områden inom kompetensutvecklingen är ledarskap
och ägande. När den yngre generationen tar över kommer företaget, oavsett storlek och ålder, att vara mer moget än när den äldre
generationen startade/tog över. Detta innebär att ett annat ledarskap tenderar att krävas av den nya generationen. Därför är utbildning och praktik i ledarskap av avgörande betydelse för kompetensutvecklingen av den yngre generationen.

Experiences from the Stenström
family

Track: Next generation and ownership transfer: Competence development for new owners/managers

Concluding comments
Sakari Oikarinen, Managing
Director, Confidentum Ltd, Finland
Competence development for new
owners/managers
Anna Spendrup, Information Officer
and Fredrik Spendrup, Spendrups
Bryggeri AB, Sweden
Experiences from the Spendrup
family
Kristoffer Stenström, Partner, Berte
Group, Sweden

Ethel Brundin, Professor, Jönköping
International Business School,
Sweden
Concluding comment

Samtidigt som det finns en enorm mängd litteratur om ledarskap,
är betydligt mindre skrivet om ägande. Men precis som det finns
ett behov av utbildning om ledarskap, finns det ett behov av kompetensutveckling inom området ägande. Som tidigare diskuterats
innebär ägarskiften ofta att det behövs ett mer strukturerat och
formaliserat sätt att utöva ägande, särskilt när antalet ägare ökar
från en till flera. Det finns ett ökat behov av kompetensutveckling
när ägarna lämnar operativa roller för att börja agera som styrande
ägare. När samma person är ägare och arbetar i en operativ roll
i företaget, är den senare rollen mer aktiv och begriplig. När en
företagsledare och ägare träder ur en operativ roll väntar en mer
obekant roll som enbart ägare. Eftersom ägarrollen har hamnat i
skuggan, uppstår ofta förvirring i termer av vad den innebär. Vad
innebär det att endast vara ägaren till ett företag? Vad gör en ägare?
Vilket är ägarens ansvar? Hur agerar man i rollen som ägare?
Det är viktigt att förstå vad det innebär att vara en kompetent
och aktiv ägare. Det är viktigt att utveckla effektiva strukturer och
arenor för ägarna att diskutera och enas om viktiga frågor som rör
de grundläggande värderingar de vill att företaget ska vila på, samt
riktlinjer för dess långsiktiga utveckling. Det rekommenderas ofta
att ägarna skapar sitt eget forum - ett ägarråd/familjeråd där de dis29

kuterar frågor som bara berör dem som ägare. Dessutom är det viktigt att direktiven från ägarna är kommunicerade med en enad röst
till andra delar av verksamheten, såsom styrelsen och ledningsgruppen. Därför är effektiva kommunikationskanaler mellan ägarna,
styrelsen och ledningsgruppen viktiga.

Grant Gordon, Director General,
Institute for Family Business, UK
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Ägarskiften: Konsekvenser för företaget
Ett ägarskifte innebär inte bara förändringar för berörda individer
och styrningsstrukturen. Det leder också till olika konsekvenser för
själva företaget. Finansiering och tillväxt är två områden där konsekvenser kan förväntas som en följd av företagsöverlåtelser. Båda
dessa diskuteras nedan.

Finansiella konsekvenser
Forskningen ger inte ett enhetligt svar på finansiella konsekvenser
av företagsöverlåtelser. När det gäller påverkan på skuldsättningsnivåer tyder studier på att detta varierar beroende på om det är en
första eller en senare generations familjeföretag som överlåts.
Minskad skuldsättningsgrad efter företagsöverlåtelser

Flera studier hävdar att när familjeföretag överlåts från en generation till nästa, minskar viljan att via lån finansiera företaget på
grund av minskad riskbenägenhet. En orsak till detta är att inriktning och fokuseringen gentemot familjen (att företaget syftar till
att tillfredställa familjernas behov) blir allt viktigare då familjeföretag utvecklas över generationer. Familjorienterade företag är mer
tveksamma till att använda “riskfyllt” externt kapital eftersom det
kan försvaga familjens kontroll. Det har också hävdats att barn
vanligtvis har en lägre vilja att ta risker än sina föräldrar. Eftersom
de har en starkare preferens för att bevara en förmögenhet i stället
för ytterligare förmögenhetsskapade, försöker de undvika en stor
belåningsgrad. Tveksamheten hos många ägare av små familjeföretag att använda kapitalstrukturer med en hög belåningsgrad, är
en följd av familjens önskan att överföra ett sunt företag i olika
generationer, och på så sätt skydda familjens namn och livsverk
som skapats av grundaren. Således innebär mindre riskbenägenhet och lägre vilja att locka till sig lånefinansiering att tillgängliga
ekonomiska medel minskar för nästa generations familjeföretag. En
annan förklaring till det negativa sambandet mellan ägarskiften och
skuldsättningsnivå vilar på det faktum att antalet ägare ofta ökar
när verksamheten överlåts från första till andra generationen. Ett
ökat antal ägare medför en ökad risk för konflikt mellan ägarna.
Av denna anledning kan långivare vara mindre villiga att ge lån till
nästa generations familjeföretag.

Conference program:
Track: Consequences of ownership
transfer for the business firm: Financial perspectives
Darya Granata, Ph.D Candidate,
University of Pennsylvania, US
Family firms in the eye of private
equity companies
Gianluca Colombo, Professor,
Universitá della Svizzera Italiana,
Switzerland
Ownership fragmentation and
family firms performance. The role
of private banking.
Jonas Engwall, Investor, Chairman
Svenssons i Lammhult, Sweden
Reflections from an investor.
Annelie Karlsson, Dr, Executive
Director FBN Sweden, Sweden
Concluding comments

Ökad skuldsättningsgrad efter företagsöverlåtelser
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Conference program:
Track: Consequences of ownership transfer for the business firm:
Growth implications
Karin Hellerstedt, Research
Fellow, Jönköping International
Business School, Sweden, and Karl
Wennberg, Assistant Professor,
Stockholm School of Economics and
Imperial College, Sweden
The effects of firm ownership
transitions on economic growth and
job creation: preliminary findings
from a longitudinal population study
Eddy Laveren, Professor, University
of Antwerpen, Belgium
Transfer of family businesses and its
impact on firm’s debt and growth
rate
Peter Voithofer, Mag., KMU
Forschung/Austrian Institute for
SME Research, Austria
Transfer and succession in Austrian
family firms
Mattias Nordqvist, Associate
Professor, Jönköping International
Business School, Sweden

I motsats till den situation som presenteras ovan, finns det andra
studier som tyder på ett positivt samband mellan arv och skuldnivåer. Detta kan vara särskilt troligt i överföringar efter den andra
generationen. I ”kusinkonsortium”; i andra och senare generationer, kommer det att finnas en större spridning av ägandet. I det
fallet kommer riskpreferenser hos ägarfamiljen ligga mer i linje
med institutionella investerare och aktieägare i publika företag,
vilket leder till en högre riskvillighet och lånefinansiering. Annan
forskning menar att nästa generations familjeföretag faktiskt kommer att få det enklare att attrahera skuldfinansiering jämfört med
första generationens motsvarigheter, och då kan ha högre skuldsättningsnivåer. Ett skäl till detta kan vara långsiktiga relationer mellan
familjeföretaget och banken, vilket ger företaget en ställning som
tillförlitlig låntagare. Vidare kan familjeföretag ha större incitament
att uppfylla nuvarande och framtida åtaganden på grund av att
familjenamnet står på spel. Den skattebörda, som kan bli följden
av ett ägarskifte, kan innebära en allvarlig påfrestning på familjeföretagets resurser. Efterträdare behöver ofta låna mycket kapital för
att köpa aktier i bolaget, som kommer att kräva att de tar ut pengar
ur företaget genom högre löner eller utdelning för att betala av lån
och räntor. På grund av dessa kontantuttag, kommer många nästa
generations familjeföretag kännetecknas av en större efterfrågan på
lånefinansiering.

Concluding comments

Tillväxtkonsekvenser
Precis som i fallet med skuldsättningsgrad finns det olika slutsatser
kring ägarskiftens effekter på tillväxten i företag. Även här tyder
forskning på att det kan finnas en skillnad mellan generationsskiften från första till andra generationen och för generationsskiften
efter andra generationen.
Minskad tillväxttakt efter ägarskiften

Vissa studier tyder på ett negativt samband mellan ägarskiften och
tillväxt. En orsak till detta är att ökad ägarspridning i familjeföretag, som utvecklas till ett syskonpartnerskap, kan resultera i större
riskobenägenhet, som så småningom kan leda till lägre tillväxt.
Emellertid har en undersökning visat det omvända i ”kusinkonsortium”, där ägarna hade en högre riskbenägenhet och fokuserade
mer på tillväxt. Andra studier pekar på det ökade antalet ägare som
skäl till minskad tillväxt. Studierna argumenterar för att risken för
en ökad konfliktnivå, som kan följa av ett ökat antal ägare, är ett
skäl till minskad tillväxttakt efter ägarskiften.
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Det finns också studier som tyder på att familjeföretag, när de överlåts från en generation till nästa, förändrar sina målsättningar vilket
kan resultera i stagnation. Första generationens familjeföretag är
mer affärsinriktade än senare generationers företag som är mer familjeorienterade, och företag med en högre grad av affärsinriktning
har bättre förutsättningar att växa. Andra skäl som har presenterats
för att förklara lägre tillväxt efter överlåtelser avser entreprenörsanda, som tenderar att minska med ägarskiften och bana väg för en
familjeorientering, vilket innebär att stabilitet och oro över att inte
förvalta familjearvet väl blir verksamhetens huvudsakliga drivkraft.
Ett starkt familjefokus kan begränsa företagets framgång, eftersom
det ofta leder till en minskad vilja att växa.
Det finns studier som menar att en stagnation av företaget och en
lägre tillväxttakt efter överlåtelser beror på den nya generationens
brist på kompetens och färdigheter. Eftersom alternativet att anställa bättre och mer erfarna externa företagsledare ofta förbises,
står dessa företag inför en brist på ledningsresurser, vilket begränsar
deras förmåga att uppnå bra resultat.

Krister Andersson, Chairman Tax
Policy Group, Business Europe,
Sweden and Rune Andersson,
Chairman, Mellby Gård AB,
Sweden

Andra studier har hänfört en stagnerande tillväxt efter ägarskiften
till bristande ekonomiska resurser. Den ökande efterfrågan på utdelning till familjemedlemmar i andra eller senare generationer kan
leda till en allvarlig minskning av tillgängligt kapital som behövs
för företagets utveckling och tillväxt. Dessutom kan försäljning av
aktier till nästa generation finansieras av den tillträdande generationen genom företagets operativa kassaflöden i termer av högre
löner och utdelningar. Sådana likvida uttag kan begränsa företagets
förmåga till framtida tillväxt.
Ökad tillväxttakt efter ägarskiften

I motsats till den bild som beskrivs ovan, har forskning visat ett
positivt samband mellan överlåtelse och företagstillväxt. Detta kan
förklaras med att fokus på strategisk förnyelse ökar när nya familjemedlemmarna aktivt deltar i företaget. För varje generationsskifte
i ett företag, bidrar nya familjemedlemmar med nya kunskaper
och insikter till företaget, som positivt påverkar incitamenten till
innovation, internationalisering och tillväxt. Dessutom innebär
ambitionen för nytillträdda familjemedlemmar att visa sin kompetens och förmåga (att vara precis lika bra som - om inte bättre än
- tidigare generationer) en viktig drivkraft för strategisk förnyelse
och affärsutveckling. En ytterligare anledning till att relativt högre
tillväxt uppkommer efter generationsskiften kan vara att senare
generationer har en större förmåga att generera vinster, eftersom de
kan dra nytta av tidigare investeringar i kapitaltillgångar och FoU
som grundare tidigare har gjort.
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Slutsatser om ägarskiften i Europa:
Återstående frågor och behovet av
ytterligare åtgärder

Philip Aminoff, President, European
Family Business/GEEF, Finland

En övergripande slutsats från konferensen är att behovet att underlätta för privat ägande alltmer erkänns och att viktiga steg har tagits
för att underlätta ägarskiften i privata företag i Europa. Den mest
uppenbara skillnaden tycks finnas i termer av skatter där ganska
stora skillnader mellan de olika europeiska länderna förekommer.
Vissa länder har genomfört viktiga åtgärder, till exempel som att
avskaffa skatter på arv och förmögenhet, men det finns fortfarande
länder där lite eller ingenting har gjorts. Under konferensens slutsession betonades vikten av fortsatta och ökade skattelättnader, och
frågan om orättvisa skatter på privata företag och investmentbolag
belystes. Familjeföretag är mer motvilliga att använda lånefinansiering jämfört med investmentbolag. De flesta länder har skattesystem som har höga skatter på privat kapital jämfört med lånat
kapital, vilket ofta är avdragsgillt. Detta skapar en orättvis konkurrens mellan familjeföretag och investmentbolag. Dessa skattesystem
gynnar också hög belåning som gör företag mer utsatta för finansiella kriser.
Skattelättnader var inte bara förordade för att underlätta företagsöverlåtelser, utan även som ett sätt att främja entreprenörskap och
göra långsiktigt ägande lika lönsamt som andra typer av långsiktigt
sparande. Relaterat till detta betonas vikten av entreprenörskap och
privat ägande. I termer av frågans övergripande och globala betydelse, framhölls att privat ägande spelar en viktig roll i den sociala
och ekonomiska utvecklingen i länder runt om i världen.
Konferensen belyste också att företagsöverlåtelser innefattar mycket
mer än skatter. Det behandlades många mjuka frågor, d.v.s. av
icke-finansiell och icke-juridisk natur, som är av största betydelse
för företagsöverlåtelser. För att ytterligare underlätta företagsöverlåtelser är det viktigt att vidta åtgärder för att även stödja företagare
att hantera överföringar, inklusive många av dessa mjuka frågor.
Eftersom frågorna är mindre synliga och därmed svårare att förstå
och hantera, brukar de inte behandlas eller så skjuts de upp, ofta på
ett sätt som äventyrar hela överlåtelsen.
Som konferensen visade är överföringar komplexa och utmanande
processer där frågor av olika slag måste lösas. Det är viktigt att företagare får fortsatt och ökat stöd och att ytterligare åtgärder vidtas
för att underlätta företagsöverlåtelser av privata företag, och därige-
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nom säkra livskraftiga, välmående företag och arbetsplatser i hela
Europa.
Nedan följer och beskrivs några frågor som framöver behöver mer
uppmärksamhet och som alla diskuterades under konferensen. Det
följs av en diskussion om vad dessa frågor innebär i termer av åtgärder från olika intressenter vid företagsöverlåtelser: beslutsfattare och
politiker, konsulter och rådgivare samt forskare och företagare.
Frågor om företagsöverlåtelser som behöver ytterligare uppmärksamhet

Conference program:
Plenary Keynotes:
Philip Aminoff, President, European
Family Business/GEEF, Finland
Ownership transfer: Future needs
and actions
Urban Bäckström, Director
General, Confederation of Swedish
Enterprise, Sweden
Closing remarks

Även om det har införts lättnader i skattesystemet när det gäller
företagsöverlåtelser i många europeiska länder som i Sverige, är
skatter fortfarande ett område som behöver fortsatt uppmärksamhet. För familjeföretag är ett långsiktigt perspektiv i skattesystemet
synnerligen viktigt. Företagsöverlåtelser är en process som avsevärt
förbättras av ett hållbart skattesystem. Skatter på företagsöverlåtelser kan fortfarande bli bättre i många länder. I de länder där skatt
på gåvor, arv och förmögenhet har avskaffats måste ägarna till familjeföretag kunna lita på att detta kommer att bli de långsiktiga
villkor som gäller.
Ett annat viktigt område som behöver uppmärksammas ytterligare
är ägande. Ägande är en förvånansvärt bortglömd fråga, med tanke
på den ökade uppmärksamhet som har ägnats ägarskiften under de
senaste decennierna. Även bland företagarna själva finns en brist på
kunskap om ägande: vad en ägare gör, vad en ägares ansvar är, och
på vilket sätt och på vilka arenor som ägandet bäst utövas. En bättre förståelse för detta skulle inte bara underlätta företagsöverlåtelser,
det skulle också möjliggöra effektivare styrningsprocesser, vilket
verkligen är viktigt för företags lönsamhet och tillväxt.
Ett annat område som ytterligare behöver uppmärksammas är familjerelationer. Särdragen i privatägda (familje)företag beror till
stor del på det nära och långsiktiga sambandet mellan företaget och
familjen. Men vår förståelse för hur familjerelationer påverkar och
påverkas av ägarskiften är fortfarande relativt begränsad. Till exempel vet vi att rollövergångar är en oundviklig del av företagsöverlåtelser och att dessa rollövergångar - i onoterade företag - sker inom
ett nät av nära relationer. Men vi vet ännu inte mycket om hur
kvaliteten på relationerna förbättrar eller hämmar rollövergångar och hur detta i sin tur påverkar företagsöverlåtelser.
Kommunikation är en återkommande fråga relaterad till företagsöverlåtelser, och ett område där ökad förståelse skulle vara till hjälp.
Att förstå kommunikation är avgörande eftersom det genomsyrar
de flesta, om inte alla, överlåtelserelaterade frågor. Kommunikation
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är en viktig del av ägandeutövning, kvaliteten i relationer baseras på
kommunikation och helt säkert är att vare sig roll- eller ägarövergångar skulle kunna göras utan kommunikation. Men missförstånd
är vanliga i nära familjerelationer. Det är därför viktigt att förstå
hur öppen kommunikation möjliggörs och främjas för att underlätta företagsöverlåtelser.

Åsa Björnberg, Ph.D Candidate,
London School of Economics, UK

Välfungerande kommunikation är också viktigt för att förstå och
hantera känslor, vilket är en annan fråga i samband med företagsöverlåtelser värt ökat fokus. Företagsöverlåtelser är känslomässiga, eftersom de innebär att släppa taget och starta om på nytt, och då de
ifrågasättar etablerade värderingar, traditioner och relationer. Ändå
har vi fortfarande endast en grund kunskap om känslors betydelse
inom företagsöverlåtelser. Bättre förståelse för vilka känslor som är
centrala i överlåtelseprocesser och hur man identifierar, kommunicerar och hanterar dem skulle främja företagsöverlåtelser.
En annan fråga i relation till företagsöverlåtelser, där kunskap fortfarande saknas och som kräver mer uppmärksamhet, är kön. De
flesta överlåtelser innebär att en man efterträder en man. Situationen är inte annorlunda vid generationsskiften inom familjen, då
fall där döttrarna tar över fortfarande är i minoritet. Därför måste
åtgärder vidtas för att bättre förstå varför det mönstret finns kvar
och vad som kan göras för att främja ökad jämställdhet i överlåtelseprocesser. Dessutom finns det behov av att främja en kultur som
förespråkar värden som kvinnor generellt bidrar med för privata
företag.
Rådgivarens roll måste också belysas ytterligare. Även om det finns
många rådgivare inom det juridiska och ekonomiska området i
samband med överlåtelser, finns det fortfarande en brist på ”processrådgivare”, det vill säga rådgivare med djup förståelse för övergångsprocessen i sin helhet, inklusive de mänskliga och mjuka frågorna i överlåtelser. För att företagare skall förstå och hantera dessa
frågor, behöver de hjälp att synliggöra och konkretisera dem. Därför behöver de stöd med att strukturera och synliggöra de många
dimensioner och frågor som en överlåtelseprocess inkluderar. Eftersom överlåtelser är komplexa, behöver en processrådgivare ingående kunskaper om de frågor som aktualiseras. Dessutom måste dessa
rådgivare vara flexibla och lyhörda för de specifika förhållandena
i varje överlåtelse. Det finns inte en färdig generell lösning för alla
överlåtelser. Varje företagsöverlåtelse är unik. Den bästa lösningen
är lösningen som nuvarande och framtida ägare känner är bäst för
dem. En professionell processrådgivare bör därför inte förespråka
en viss typ av lösning. Istället måste rådgivaren vara flexibel och lyhörd gentemot det specifika sammanhanget och ha tillräckligt djup
kunskap och erfarenhet för att kunna hjälpa ägarna att strukturera
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och göra alla aspekter hanterbara vid överlåtelsen. I det här sammanhanget ingår att ta upp centrala frågor och utmana svar och
åsikter som tycks tas för givna av ägarna. Målet bör vara att systematiskt hjälpa ägarna att arbetar sig genom olika centrala frågor för
överlåtelsen, och att vrida och vända på tänkbara lösningar för att
slutligen välja en lösning som ägarna känner sig nöjda med.
Konsekvenser för företagsöverlåtelsers intressenter

De frågor som behöver belysas ytterligare för med sig konsekvenser
för olika intressenter vid överlåtelseprocesser. För beslutsfattare/
politiker är det viktigt att säkerställa fortsatta och ökade skattelättnader i samband med företagsöverlåtelser. För ägarledda och familjeägda företag är skattesystemets långsiktighet av stor betydelse.
Ägarskiften är en process som kräver långsiktighet och hållbarhet
i skattesystemet. Skatter på ägande kan fortfarande förbättras i
många europeiska länder. I de länder där skatt på gåva, arv och förmögenhet har avskaffats bör företagare garanteras att detta kommer
att vara de långsiktiga förutsättningarna. Ett annat viktigt område
för beslutsfattare/politiker är processrådgivning, då utbildade processrådgivare med ingående kunskap och erfarenhet av överlåtelseprocesser i ägarledda och familjeägda företag fortfarande saknas.
Satsningar på att informera och utbilda företagare om överlåtelserelaterade frågor, och framför allt att stimulera företagare att inleda
sina överlåtelser tillräckligt tidigt, är fortfarande viktiga åtgärder i
alla europeiska länder.

Dick Patten, President, American
Family Institute, US

Rådgivare och konsulter måste förstå de krav en mer processorienterad rådgivande roll innebär. Bland dessa finns kraven på ingående
kännedom om överlåtelsen och behovet av att vara flexibla och
känsliga gentemot det enskilda sammanhanget. Att inte förespråka
eller sälja “den bästa lösningen” och att kunna utmana samt ifrågasätta åsikter som tas för givet av ägarna. Allt för att inte nöja sig
med den mest ”självklara”, men kanske inte den bästa lösningen.
Forskare bör inrikta sig på att främja förståelsen kring ett antal
frågor som rör företagsöverlåtelser. Bland de som diskuteras här är
ägande, nära relationer, kommunikation och känslor viktiga. Det
är också viktigt att forskare anstränger sig för att göra sina forskningsresultat attraktiva för beslutsfattare, konsulter och ägare för
att säkra den praktiska nyttan av forskningen.
Slutligen måste företagarna inse att det är de som har det yttersta
ansvaret för en framgångsrik överlåtelse av deras företag. Att skjuta
upp starten av processen ger inte några fördelar, utan mycket kan
vinnas genom att initiera diskussionerna på ett tidigt stadium. Företagsöverlåtelser är komplicerade och de kan vara utmanande och
tidskrävande. Men som med alla sådana processer kan de också
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Leena Romppainen, Lawyer,
Castrén & Snellman, Finland
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leda till en positiv utveckling och förändring - för alla inblandade
parter. Detta kan vara särskilt viktigt för äldre generationer att inse.
Att överlåta ett företag handlar inte bara om att släppa taget. Det
handlar också om att ta steget in i framtiden för den nya generationen, en möjlighet till nystart, vare sig det handlar om att göra
det inom eller utanför företaget. Företagsägare bör också se till att
dra fördel av utbildning som rör ägande och överlåtelser. Det finns
mycket att vinna på att utnyttja befintliga program och möjligheter
till utbildning i samband med företagsöverlåtelser och att anlita externa rådgivare som kan främja överföringsprocessen (både genom
externa styrelseledamöter och konsulter). Det innebär inte bara
ökad kompetens, utan det skapar också fördelen av att ha någon
som inte är involverad i familjen och dess vedertagna traditioner
och interaktionsmönster, något som kan främja och stimulera diskussioner och beslutsfattande i överlåtelseprocessen.

Conference papers
The critical pathway between the family business and the next
generation
Åsa Björnberg, London School of Economics, UK
Roles Differentiation in Family Firms Succession: The Impact of Private
banking and Private Equity
Gianluca Colombo, University of Lugano and Vincenzo Piantedosi BSI
Bank, Lugano
Ownership transfer – Critical Tax Issues
Johan Fall, Confederation of Swedish Enterprise, Anders Ydstedt,
Scantech Strategy Advisors

Sofie Gunolf, CEO and Christina
Baines, vice chair, Indiska, Sweden

Family firms in the eyes of private equity companies
Darya Granata, University of Pennsylvania
The human side of business transfer: A role transition perspective on
succession in family owned firms
Annika Hall, Jönköping International Business School, Sweden
Corporate Governance, family business complexity and succession
Sabine B. Klein, WHU Otto Beisheim School of Management
Succession: The Transitional Power of Governance
Jozef Lievens, Institute of Family Business Belgium, Eubelius Lawyers
Transfer of family businesses and its impact on a firm’s debt and growth
rate
Vincent Molly, Eddy Laveren (presenter), Marc Deloof, University of
Antwerp, Belgium
The succession scorecard, a tool to assist family business’s transgenerational continuity
Ilse Matser, Windesheim University of Applied Sciences, Utrecht
University School of Economics
Five Years with no inheritance and gift taxes
Christofer Pihl, Nima Sanandaji
Ownership transfer in family businesses prompted by tax reform
Marcela Ramírez-Pasillas, Tecnológico de Monterrey Mexico, and
Leif Melin, Center of Family Enterprise and Ownership, CEFEO at
Jönköping International Business School
Gender in the next generation: does it matter?
Annalisa Sentutti, Faculty of Economics, University of Urbino
Transfer of owner- and leadership within the family – The agony of the
incumbent
Lars-Göran Sund, Mattias Nordqvist, Divesh Ljungström, Jönköping
International Business School
Transfer and succession in Austrian family firms
Irene Mandl, European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions and Peter Voithofer, KMU FORSCHUNG AUSTRIA
(Austrian Institute for SME Research)
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Conference Program day 1
10.00–11.00 Registration and Coffee
11.00–12.30 Plenary 1
Keynotes
Magnus Larsson, Chairman SME-Committee, Confederation of Swedish Enterprise, Sweden
Welcome and opening of the conference
Leif Melin, Professor, Centre for Family Enterprise and Ownership, Jönköping International Business School, Sweden
Introduction to conference theme
Eric Degerbeck, Head of Press and Media, European Commission Representation in Sweden
Ownership transfer – a European perspective
Moderator
Pernilla Ström, Economist, Board Member and Columnist, Sweden
12.30–13.30 Lunch
13.30–15.00 Parallel sessions 1 – Four tracks
Track A Tax and law issues in ownership transfers: Critical tax issues
In recent years ownership and business taxation have gained growing political interest in several
countries. Which policy changes have been made and which may be under way? How will this
affect ownership transfer?
Presenters
Krister Andersson, Head Tax Policy Department, Confederation of Swedish Enterprise, Sweden
”Transfer of businesses – progress, status quo or backlash in the European member states”
Thomas von Cölln, Manager Corporate Tax, PricewaterhouseCoopers, Germany
”Transfer of business to next generation – Recent developments in Germany”
Olivier Mellerio, Chairman, MELLERIO dits MELLER, France
”The situation in France for transfer of ownership in family companies”
Dick Patten, President, American Family Institute, US
”The importance of family businesses in the US and the death tax.”
Moderator
Anders Ydstedt, Policy Advisor, Scantech Strategy Advisors, Sweden
Track B Critical issues in transfer processes: Succession as role transitions
Ownership transfer viewed from the perspective of role exits and role entries. The impact of role
transition on emotions, identity, founder´s difficulty of letting go of the business, and the co-operations of owners.
Presenters
Christina Baines, Vice chair, Indiska, Sweden
Sofie Gunolf, CEO, Indiska, Sweden
Annika Hall, Ph.D, Centre for Family Enterprise and Ownership, Sweden
”The human side of business transfer: A role transition perspective on succession in owner-managed
firms”
Ilse Matser, Professor, Managing Director, Dutch Centre for Family Businesses, Netherlands
”A pratical tool to improve the leadership transfer”
Moderator
Pernilla Ström, Economist, Board Member and Columnist, Sweden
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Track C Next generation and ownership transfer: Social and psychological space for the next
generation
How the next generation can find its way into and in the family business. Emotional ownership:
The next generation´s relationship with the family firm.
Presenters
Åsa Björnberg, Ph.D Candidate, London School of Economics, UK
”Emotional ownership: The next generation’s relationship with the family firm”
Annalisa Sentuti, Ph.D, University of Urbino, Italy
”Gender in the next generation: Does it matter? Some Italien empirical evidence on daughters’
pathways in family firms.”
Sofia Wållberg Sköld, Chair, Hagmans, Sweden
Moderator
Ethel Brundin, Professor, Jönköping International Business School, Sweden
Track D Consequences of ownership transfer for the business firm: Financial perspectives
What are the possible consequences for the business firm when other types of owners take over,
eg. private equity, industry group, i.e. owners with other perspectives of being in business than
business families.
Presenters
Darya Granata, Ph.D Candidate, University of Pennsylvania, US
”Family firms in the eye of private equity companies”
Gianluca Colombo, Professor, Universitá della Svizzera Italiana, Switzerland
”Ownership fragmentation and family firms performance. The role of private banking.”
Jonas Engwall, Investor, Chairman Svenssons i Lammhult, Sweden
”Reflections from an investor.”
Moderator
Annelie Karlsson, Dr, Executive Director FBN Sweden, Sweden
15.00–15.30 Coffee
15.30–17.00 Plenary 2 – Influence of taxes on ownership transfers
Keynotes
Jöran Hägglund, State Secretary, Ministry of Enterprise, Energy and Communications, Sweden
”The Swedish view on transfers of ownership.”
Paul-Chr. Rieber, President, Confederation of Norwegian Enterprise, Norway
”The discussion on transfer of ownership in Norway.”
Grant Gordon, Director General, Institute for Family Business, UK
”Transfer of ownership: the situation for UK family firms.”
Göran Grosskopf, Professor, Chairman IKEA, Sweden – on video
Keynote panelists
Rune Andersson, Chairman, Mellby Gård AB, Sweden
Krister Andersson, Chairman Tax Policy Group, Business Europe, Sweden
Moderator
Pernilla Ström, Economist, Board Member and Columnist, Sweden
19.00 Dinner
Operaterrassen, entertainment: ABBA music
41

Conference Program day 2
09.00-10.15 Plenary 3 – Success factors in ownership transfers
An overview of factors – relational, strategic and organisational – that are crucial for successful
ownership transfers.
Keynotes
Joseph Astrachan, Professor, Cox Family Enterprise Centre, Kennesaw State University, US
”Success factors in transfers of ownership in family enterprise”
Marcela Ramírez-Pasillas, PhD, Instituto Technologico y de Estudios Superiores de Monterray, Mexico
”Transfer of ownership in family businesses and the abolition of taxes”
Hans-Jacob Bonnier, Chairman Bonnier Family Foundation and Vice President Dagens Industri, Sweden
”Bonnier, a long history of transfers of ownership”
Moderator
Pernilla Ström, Economist, Board Member and Columnist, Sweden
10.15–10.45 Coffee
10.45–12.00 Parallel sessions 2 – Four tracks
Track A Tax and law issues in ownership transfers: European experiences from a business law
perspective
How different national company forms and other regulatory requirements have an impact on
business behavior in relation to business transfers and how the business society creates various
contractual solutions in order to accommodate the owners in the transfer process.
Presenters/Panelists
Dr Jürgen Sparr, Lawyer, SKW Schwartz, Germany
Xavier Martorell, Lawyer, Ros Petit, Spain
Hania Goutierre, Lawyer, BGS Law, France
Robert Fenner, Lawyer, Taylor Wessing, UK
Leena Romppainen, Lawyer, Castrén & Snellman, Finland
Dr András Moldován, Lawyer, Moldován & Co, Hungary
Moderator
Gunnar Hjertquist, Lawyer, Gärde Wesslau Advokatbyrå, Sweden
Track B Critical issues in transfer processes: Ownership and governance changes
How governance changes can support ownership transfers. The role of the board in transfer processes. Active ownership – the how´s, what´s and why´s.
Presenters
Sibylla Jacobsson, Chairman, Kinnarps Holding AB, Sweden
Sabine Klein, Professor, Chair for Family Business, WHU Otto Beisheim School of Management,
Germany
”Managing the changes of complexity when transferring the family firm: An application of the
complexity theorem of corporate governance in family businesses”
Jozef Lievens, Attorney, Eubelius, Belgium
”Succession: the transitional power of governance”
Lars-Göran Sund, Associate Professor, Jönköping International Business School, Sweden
42

”Transfer of ownership and leadership within the family – The agony of an incumbent”
Moderator
Pernilla Ström, Economist, Board Member and Columnist, Sweden
Track C Next generation and ownership transfer: Competence development for new owners/managers
An overview of competencies that enable successful business transfers. The measures new managers/owners have to take to develop these competencies.
Presenters
Annelie Karlsson, Dr, Executive Director, FBN Sweden, Sweden
”Owner’s Education”
Sakari Oikarinen, Managing Director, Confidentum Ltd, Finland
Anna Spendrup, Information Officer, Spendrups Bryggeri AB, Sweden
Fredrik Spendrup, Spendrups Bryggeri AB, Sweden
Kristoffer Stenström, Partner, Berte Group, Sweden
Moderator
Ethel Brundin, Professor, Jönköping International Business School, Sweden
Track D Consequences of ownership transfer for the business firm: Growth implications
How type of owner (i.e. family, equity) influence business growth after a transfer of ownership. Differences in owners’ perspective on ownership growth.
Presenters
Karin Hellerstedt, Research Fellow, Jönköping International Business School, Sweden, and
Karl Wennberg, Assistant Professor, Stockholm School of Economics and Imperial College, Sweden
”The effects of firm ownership transitions on economic growth and job creation: preliminary findings from a longitudinal population study”
Eddy Laveren, Professor, University of Antwerpen, Belgium
”Transfer of family businesses and its impact on firm’s debt and growth rate”
Peter Voithofer, Mag., KMU Forschung/Austrian Institute for SME Research , Austria
Moderator
Mattias Nordqvist, Associate Professor, Jönköping International Business School, Sweden
12.15–13.00 Plenary 4
Keynotes
Philip Aminoff, President, European Family Business/GEEF, Finland
Ownership transfer: Future needs and actions
Urban Bäckström, Director General, Confederation of Swedish Enterprise, Sweden
Closing remarks
Moderator
Pernilla Ström, Economist, Board Member and Columnist, Sweden
13.00 Closing lunch
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För mer information om konferensen besök
www.ownershiptransfer2010.org
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