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Intensiv start på 2017! 
 

  

Det har varit en intensiv januari månad på Lars Weibull 
AB och vi har sedan årsskiftet haft glädjen att avsluta 3 
transaktioner.  Du kan läsa mer respektive transaktion 
här intill. 
 
Den allmänna känslan på transaktionsmarknaden inom 

midsize segmentet upplever vi som fortsatt väldigt 
positiv och vi ser fram emot ett händelserikt och 
intressant år! 

 

   

 

Varför ska man balansera 
Tilläggsköpeskilling i avtalet? 

 

Anders Steén på Moll Wendén Advokatbyrå har lång 
erfarenhet av transaktionsprocesser. Här reder han ut 
varför man bör balansera tilläggsköpeskilling (TKS) i 
avtalet. 
   
Eftersom TKS ofta är beroende av vilket resultat 

verksamheten visar efter försäljningen infinner sig lätt en 
oro hos säljaren att köparen ska manipulera resultatet för 
att hålla nere TKS. Det är därför viktigt att 
överlåtelseavtalet innehåller bestämmelser som lugnar 
säljaren. Å andra sidan är det angeläget att avtalet inte 
begränsar köparen i att driva verksamheten, eftersom 
detta riskerar att påverka storleken på TKS negativt.  
  
En balanserad reglering innehåller enligt min mening 
följande komponenter: transparens och ventil. 
Transparens kännetecknas av att säljaren tillförsäkras 
insyn i bolagets affärsförhållanden och räkenskaper under 

den period på vilken TKS baseras, t.ex. genom att säljaren 
ges rätt att granska bolagets räkenskaper och ges tillgång 
till bolagets ekonomisystem, personal och revisor. Ventil 
innebär att man bygger in att justering ska ske för vissa 
åtgärder från köparens och bolagets sida, som innebär att 
resultatet inte blir missvisande. Det kan t.ex. röra sig om 

 

 

Senaste transaktionerna 

 

KB18 förvärvar 
utbildningsföretaget Consentio 
Ledarskap AB.  
Läs mer här 
 
CaMa Gruppen säljs till 
Addnatures grundare.  
Läs mer här 
 

AGB EL AB förvärvar Elicom. Läs 
mer här 

  

 

   

   

 

Lars Weibull AB anordnar 

Seminarie om 3:12 under 

våren 

 

Lars Weibull AB kommer 
tillsammans med Nordea anordna 
ett informationsträff under våren. 
Det kommer arrangeras i form av 
ett frukostseminarie i Malmö den 
3 mars. 
   
Vi kommer där, tillsammans med 
övrig expertis, bland annat 
informera och diskutera om vad 
3:12 reglerna kan komma att 
innebära i praktiken. 

  
Håll utkik efter kommande 
separat inbjudan till det här 
evenemanget! 
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fall där omsättning flyttas från bolaget. Hur innovativ man 

än är går det inte att räkna upp alla tänkbara situationer 
som borde innebära justering av resultatet. 
  
Informationen om TKS är andra delen i vår serie av 
nyhetsbrev där vi kommer belysa ett antal olika 
frågeställningar, begrepp och nyheter som samtliga är 
relevanta inom området företagsförsäljning. 

 

 

  

 


