
1

Sammanfattning

Titel: ”Venture Capital – handlingsalternativ vid en börsnedgång”

Seminariedatum: Den 5 juni 2001

Uppsatskurs/Ämne: Magisteruppsats 10p, Finansiering

Författare: Olof Bengtsson
Andreas Rode
Gunhild Samuelsson

Karin Jonnergård
Matts Kärreman

Nyckelord: Venture capital, Exitstrategi, Marknadsnotering, Värdering, Industriell
försäljning

Problemdiskussion: Fram till och med våren 2000 utgjorde aktier i småbolag populära
investeringsobjekt för såväl privata som institutionella placerare. Svenska
venture-capitalföretag tjänade stora pengar på att börsintroducera sina
portföljbolag. Den kraftiga börsnedgången förde med sig ett minskat antal
börsintroduktioner. Dessa förändringar innebar att venture-capitalföretagen fick
finna andra handlingsalternativ för att kunna genomföra en exit från
portföljbolagen.

Mot denna bakgrund frågar vi oss hur venture-capitalföretagen handlar då en
marknadsnotering av portföljbolagen inte längre är genomförbar på grund av det
rådande börsklimatet. Vilka handlingsalternativ väljs och vilka kriterier beaktas
under dessa omständigheter?

Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för de handlingsalternativ som
finns att tillgå på den svenska venture-capitalmarkanden vid försämrade
förutsättningar för marknadsnotering av portföljbolag. Det är vår ambition att
kartlägga hur venture-capitalbolagen agerar i denna situation samt varför de
agerar som de gör.

Metod: Eftersom det saknas teori på området har i valt att genomföra en induktiv studie.
Vi har intervjuat sex fallföretag; Affärsstrategerna, IT Provider, Itact, Medicon
Valley Capital, Malmöhus Invest samt Sjätte AP-fonden. Utöver detta har vi
tagit del av omfattande sekundärdata, främst i av tidigare empiriska
undersökningar och debattartiklar. För att kunna förklara valen av
handlingsalternativ har vi valt marknads, värderings och informationsteori.

Slutsatser: En rad generella slutsatser kan dras om de svenska venture-capitalbolagens
handlingsalternativ i händelse a en kraftig börsnedgång. Precis som alla andra
vinstdrivande verksamheter är venture-capitalbolag ute efter maximal
avkastning. Det är därför naturligt att avkastningen i första hand styr hur
företagen agerar. Därutöver inverkar andra intressanta variabler indirekt på
venture-capitalbolagens handlande. I studien har framkommit att
informationstillgång, konjunkturläge samt bransch- och företagsspecifika
förutsättningar är av avgörande betydelse. Andra faktorer som är av betydelse
för venture-capitalbolagets agerande är dess nätverk, exitplanering, samt
portföljbolagets karaktäristika.



2

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till våra handledare Karin Jonnergård och Matts Kärreman.
Era värdefulla råd och kommentarer har varit till stor hjälp i förverkligandet av vår
undersökning. Vi vill även passa på att framföra ett tack till de personer som med iver och
engagemang ställt upp i våra intervjuer. Utan er vilja att hjälpa till skulle det bli synnerligen
svårt att genomföra studien av förhållandena inom den svenska venture-capitalmarknaden.

Lund den 29 maj 2001

Olof Bengtsson Andreas Rode Gunhild Samuelsson
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Kapitel 1 Inledning

1 Inledning

Detta inledande kapitel beskriver utveckling av den svenska venture-capitalbranschen under
slutet av 90-talet och början på 2000-talet. Detta leder i sin tur fram till uppsatsens
problemdiskussion som lägger grunden till syftet. Avslutningsvis presenteras en disposition av
uppsatsen.

1.1 Bakgrund

Det råder ingen tvekan om att en väl fungerande riskkapitalmarknad för onoterade företag är
en förutsättning för att driva svensk ekonomi framåt och spelar en central roll för den
industriella dynamiken. Särskilt gäller detta inom högteknologiska verksamheter som IT och
biomedicin, där risken för finansiären ofta är hög och kraven på snabb tillväxt är en
förutsättning för att lyckas1. Att argumentera på detta sätt är rimligt, eftersom Sverige likt
många andra europeiska länder, sneglar på USA för att utröna hur det kommer sig att just
USA är framgångsrikt inom dessa områden2. Den amerikanska venture-capitalindustrin är
enorm jämfört med den europeiska och det råder konsensus på andra sidan Atlanten om att
venture-capitalsektorn skapar möjligheter till teknologisk utveckling som inget annat system
är förmöget att göra. Av den anledningen anser vi att mötet mellan pengarna och
entreprenörernas idéer utgör frontlinjen mot framtidens näringsliv och spelar en viktig roll för
den ekonomiska tillväxten och samhällsutvecklingen i Sverige.

Ett venture-capitalbolag investerar i onoterade bolag med hög potential och framtida
tillväxtmöjligheter. De har som strategi att inom en överskådlig framtid avyttra sin investering
och därmed göra en s.k. exit. Målet för venture-capitalföretagen är, precis som för de flesta
andra affärsverksamheter, att erhålla högsta möjliga avkastning på investeringen3. Den
grundläggande idén bakom investeringen är att förverkliga entreprenörers idéer och hjälpa till
att skapa levnadskraftiga bolag. Betalningen är den enklast möjliga – aktier i den nya
skapelsen. Venture-capitalföretagen bygger på så sätt upp portföljer med såväl minoritets-
som majoritetsposter i åtskilliga unga onoterade företag4.

1 Braunerhjelm, P. (1998) Industriella kluster, tillväxt och ekonomisk politik
2 Black, B. Et al (1996) Venture Capital and the structure of capital markets: Banks versus stockmarkets
3 Isaksson, A. (1999) Effekter av venture capital i Sverige
4 Se kapitel två: Begrepp
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1.2 Utveckling av den svenska venture-capitalbranschen

Marknaden för venture capital i Sverige fick ett enormt uppsving under nittiotalets slut i och
med börseuforin. Den spektakulära tillväxten var en följd av att privatpersoner och
pensionsfonder ökade allokeringen av riskvilligt kapital till branschen. Dessutom främjade de
omfattande avregleringarna av finansmarknaden och tillkomsten av nya börslistor
förutsättningarna för den svenska venture-capitalindustrin.

Avkastningen för venture-capitalinvesteringar var under perioden hög, mycket beroende på de
fina exitmöjligheter5 en stadigt stigande börs erbjöd6. Trots tecken på överhettade
finansmarknader ökade antalet venture-capitalaktörer markant under denna period. Denna
utveckling kan dock vara riskabel eftersom ett nystartat företag saknar historik och därför, per
definition, ger placeraren en hög risk7.

Det senaste året har antalet börsintroduktioner minskat drastiskt till följd av den kraftiga
börsnedgången och flertalet planerade börsintroduktioner har dragits tillbaka. Förändringar på
marknaden har försvårat för venture-capitalbolagen att avyttra sina portföljföretag. Hur denna
volatilitet på börslistorna har påverkat venture-capitalbranschen kan åskådliggöras i följande
modell:

FIGUR 1.1 BÖRSINTRODUKTION VID NORMAL OCH HAUSSAD MARKNAD

Modellen beskriver hur venture-capitalbolagen kunde börsintroducera sina portföljbolag i ett
mycket tidigt skede i och med den onormalt starka börsuppgången under 1990-talets senare
hälft. I tidsspannet januari 1999 till maj 2000 steg Stockholmsbörsens Generalindex från en
nivå på 750 punkter till 1500 – en ökning på etthundra procent8. I ett historiskt perspektiv

5 Se kapitel fem: Exitprocessen
6 Bergström, J. (2000) Nya aktörer på riskkapitalmarknaden
7 Landell, E. & Hörnlund A. (1998) Entreprenörsfonder – Riskkapital till växande småföretag
8 www.di.se
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måste denna tillväxt på en så kort tid anses vara mycket kraftig. Under den rådande
börseuforin gick så gott som alla typer av portföljbolag att börsintroducera framgångsrikt.
Modellen beskriver även hur venture-capitalbolagen nu tvingades att investera i allt tidigare
faser av portföljbolagets utveckling9.

Det minskade intresset för nyintroduktioner i dagsläget har inneburit att ett flertal venture-
capitalbolag valt att skjuta på planerade marknadsnoteringar av sina portföljbolag. En
majoritet av dessa portföljbolag är i behov av nytt kapital för att överleva – kapital som det
drivande venture-capitalbolaget i vissa fall inte är förmöget att investera och som ingen
utomstående finansiär är intresserad av att tillföra.

Att investera i projekt som genererar hög avkastning i en positiv börstrend är inte särskilt
problematiskt. Det svåra med venture capital är istället att ha beredskap när problemen dyker
upp. Detta hävdar de branschkunniga som har varit med sedan venture capital introducerades i
Sverige och som gick igenom lågkonjunkturen i början av 90-talet10. De pekar även på att de
nya aktörerna på den svenska venture-capitalmarknaden inte bara saknar nätverken, som
gamla venture-capitalbolag byggt upp under årtionden, utan även deras strukturerade
arbetsformer11. Skulle konjunkturen vika med svag börsutveckling och svårigheter att
realisera investeringarna enligt planerna som följd, ställs de mindre erfarna venture-
capitalbolagen inför betydande bekymmer.

1.3 Problemdiskussion

En rad undersökningar har tidigare behandlat vikten av att välja avyttringsform och har
kommit fram till att börsintroduktion av portföljföretagen är det alternativ som genererar
högst avkastning12. Näst därefter kommer industriell försäljning13. Enligt en studie gjord av
Dagens Industri har de svenska venture-capitalbolagen efter börsnedgång under hösten 2000
ändrat fokus i sina exitstrategier från börsintroduktion till industriell försäljning14.

Att majoriteten av de svenska venture-capitalbolagen fokuserar på industriell försäljning av
sina investeringar kan tyckas vara självklart med tanke på dagens mediokra intresse för
nyintroduktioner. Denna generella förändring i val av exit visar delvis på hur venture-
capitalbolagen handskas med en situation där marknadsnotering av portföljbolagen är
otänkbar på grund av den svaga börsutvecklingen. Börsen har det senaste året från maj 2000
till april 2001 halverat sitt värde, vilket kan tyckas vara en kraftig börsnedgång15.

Enligt de amerikanska källor vi tagit del av finns emellertid en rad andra möjliga
handlingsalternativ i händelse av ett försämrat marknadssentiment. Ett av dessa exitalternativ

9 Se kapitel fem: Exitprocessen
10 Lundén, S. (1999) Hur skapar man exitmöjligheter?
11Sandén, W. (1999) Rik bransch i barndom
12Bygrave, W. (1999) The Venture Capital Handbook
13 Se kapitle fem: Exitprocessen
14 Levander, M. (2001) Riskkapitalister siktar inte längre mot börsen
15 www.di.se
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vore att fortsätta sitt engagemang i portföljföretaget för att sedan avyttra investeringen vid ett
mer gynnsamt tillfälle. Ett annat skulle vara att sälja tillbaka andelarna i portföljföretaget till
de ursprungliga grundarna16, alternativt till ett annat venture-capitalbolag. Den sista, oönskade
lösningen, är att likvidera eller försätta portföljbolaget i konkurs. De olika alternativen
illustreras i modellen nedan.

FIGUR 1.2 HANDLINGSALTERNATIV TILL BÖRSINTRODUKTION (IPO)

Som tidigare nämnts finns ett flertal undersökningar som behandlar vilken avyttringsform
som genererar högst avkastning. Det finns emellertid få undersökningar, om ens någon, om
hur venture-capitalbolag handskas med exitproblematik i samband med en kraftig
börsnedgång och försämrade möjligheter för marknadsnotering av portföljbolag. Därmed
saknas teoretisk grund för området exitproblematik.

Den teoretiska förklaringen till varför de olika handlingsalternativen väljs bör istället sökas
inom grundläggande ekonomisk- och finansiell teori. Ytterst handlar det avtagande intresset
för nyintroduktioner om värdering, efterfrågan och prissättning av de portföljföretag som
venture-capitalbolagen ämnar avyttra.

Venture-capitalbolagens handlande bör styras av dessa fundamentala teorier och aktörer som
förvärvar portföljföretagen agerar även utifrån samma fundament. Teorierna som presenteras i
kapitel fyra bör därför kunna bidra till en förklaring till venture-capitalbolagens handlande i
stor utsträckning.

16 sk Management Buy-Out – se kapitel fem: Exitprocessen

IPO
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Som tidigare nämnts förekommer med jämna mellanrum börsuppgångar som bjuder venture-
capitalbolagen goda möjligheter till hög avkastning på sina investeringar. Lika frekventa är
dock nedgångarna som skapar kaos, konkurser och konsolidering inom branschen. Att förstå
sig på vilka handlingsalternativ som är genomförbara och varför de väljs är därför viktigt för
att kunna lyckas i venture-capitalbranschen på längre sikt. Att lyckas då kurserna skjuter i
höjden är nämligen inget problem för vilket venture-capitalbolag som helst. Det är istället
förmågan att överleva en kraftig börsnedgång som skiljer agnarna från vetet.

1.4 Problemformulering

Hur handlar venture-capitalbolagen då en marknadsnotering av portföljbolag inte längre är
genomförbar på grund av det rådande börsklimatet?

Varför väljs de olika handlingsalternativen under dessa omständigheter?

1.5 Syfte

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för de handlingsalternativ som finns att tillgå
på den svenska venture-capitalmarkanden vid försämrade förutsättningar för
marknadsnotering av portföljbolag. Det är vår ambition att kartlägga hur venture-
capitalbolagen agerar i denna situation samt varför de agerar som de gör.

17 Desmet, D. & Francis, T. (2000) Valuing dot-coms
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1.6 Disposition

Nedan ges en kort sammanställning av varje kapitel för att underlätta läsning av uppsatsen.

Inledande kapitel:

Analyskapitel:

Teori och empiri kapitel:

Kapitel 1
Inledning

I kapitel ett ges en inledande beskrivning av det område uppsatsen behandlar vilket omfattar bakgrund
till val av ämne, problemdiskussion samt syfte.

I kapital två presenteras definitioner av centrala begrepp i uppsatsen. Då det förutsätts att läsaren
besitter vissa förkunskaper i företagsekonomi redogörs endast för begrepp som står i direkt relation till
venture capital.

Kapitel tre innefattar redogörelse för den metod som använts för att uppfylla syftet med uppsatsen.
Metoder för datainsamling, ämnesval, urvalsunderlag till empiriska studier, källkritik samt uppsatsens
reliabilitet och validitet diskuteras ingående.

I kapitel fyra beskrivs den teoretiska referensram som vi bedömer relevant för undersökningen. Kapitlet
inleds med en redogörelse för grundläggande marknads- och informationsteori. Därefter följer ett
resonemang om metoder för prissättning av onoterade företag.

I detta kapitel beskrivs det befintliga empiriska material som finns på området exitstrategier för venture
capitalföretag. Syftet med kapitlet är att ge läsaren övergripande förståelse om exitprocessen av venture
capital-investeringar. För att skapa ökad förståelse för när en exit genomförs beskrivs även
portföljbolagets olika utvecklingsfaser .

I kapitel sex beskrivs våra sex fallföretag; Affärsstrategerna, IT Provider, Itact, Medicon Valley Capital,
Malmöhus Invest och Sjätte AP-fonden. Såväl företagen som intervjupersonen beskrivs för att skapa en
bild av vad som kan ha påverkat olika svarsalternativ.

I kapitel sju presenteras den empiriska undersökningen. Den bygger på intervjuer med de tidgare
beskrivna svenska venture-capitalbolagen som genomfördes under vecka 17-19 -2001. Intervjuerna har
sammanställts för att visa hur fallföretagen agerar vid en kraftig börsnedgång.

I kapitel åtta redogörs för de slutsatser som dragits av de empiriska studierna samt en omfattande analys
av dessa.

I detta avslutande kapitel redogörs för slutsatserna av analysen. Här ges även uppslag till områden för
vidare forskning.

Kapitel 2
Begrepp

Kapitel 3
Metod

Kapitel 4
Marknad,

Värdering,Info

Kapitel 9
Diskussion

och slutsatser

Kapitel 8
Analys

Kapitel 7
Intervjuutfall

Kapitel 5
Exitprocessen

Kapitel 6
Fallföretagen
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2 Begrepp

I detta kapitel redogörs för de centrala begrepp som används i uppsatsen. Begreppen beskrivs
utifrån olika forskare och artikelförfattares definitioner. Då det förutsätts att läsaren besitter
vissa förkunskaper i företagsekonomi redogörs endast för begrepp som står i direkt relation
till venture capital.

Begreppet venture capital är relativt nytt i Sverige. Som så mycket annat inom det finansiella
området har begreppsapparaten färgats starkt av USA där venture capital, som en definierad
investeringsform, funnits sedan 50-talet. Både engelska och svenska uttryck används, ibland
felaktigt, synonymt och någon direkt standard finns inte. Många begrepp är svåröversatta
uttryck och facktermer vilket kan innebära en viss begreppsförvirring. Detta kapitel syftar
därför till att reda ut en del av de begrepp och definitioner som vi använder oss av.

2.1 Venture capital

Begreppet riskkapital används ofta som synonym till venture capital, vilket inte är helt
korrekt. Riskkapital i generell mening skiljer sig från venture capital i två avseenden; för det
första investeras venture capital enbart i onoterade företag och för det andra karaktäriseras
venture capital av ett aktivt ägarengagemang. Detta förutsätter att venture-capitalbolaget tar
del i sitt investeringsobjekt t ex genom representation i portföljföretagets styrelse. På så vis
förser venture-capitalbolaget sitt portföljföretag med kompetens i bred bemärkelse och deltar
aktivt för att förstärka detta genom att tillföra management- och marknadsföringskunnande.
Då även investeringar i till exempel nyintroduktioner och aktier på börsen är
riskkapitalinvesteringar kan man säga att merparten av riskkapitalinvesteringarna inte är
venture capital. Slutsatsen av detta resonemang är att venture capital är en variant av
riskkapital samtidigt som riskkapital inte alltid är venture capital.18

Venture-capitalinvesteringen är avslutningsvis dessutom oftast tidsbegränsad, d v s efter i
regel 3-7 år kommer venture-capitalbolaget att gå ur portföljföretaget genom att det noteras
eller avyttras till någon annan intressent.

18www.fek.umu.se∼/ai/vc
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2.2 Venture-capitalbolag

Ett venture-capitalföretag har specialiserat sig på att gå in med aktivt affärsutvecklingsstöd till
företag med utvecklingspotential. Affärsidén bakom venture-capitalbolag är att av ett antal
mycket riskfyllda placeringar kan några få komma att ge mycket hög avkastning, dessa
investeringar ska kompensera för förluster i övriga placeringar. Ägarna till venture-
capitalbolag är en brokig skara, allt ifrån ensamma ägare till statliga och kommunala
institutioner som gått samman med privata intressen.19

Kombinationen av portföljföretagets förutsättningar och venture-capitalbolagets kapital och
kompetens leder förhoppningsvis till att portföljföretagets fulla utvecklingspotential tas till
vara20.

2.3 Exitstrategi

När önskad utveckling uppnåtts, eller när samarbetet mellan venture-capitalbolag och
portföljföretag inte längre ger ett mervärde, realiserar venture-capitalbolaget sin investering.
Då investeringarna görs i små tillväxtföretag följer att avkastningen från venture-
capitalinvesteringar i första hand kommer från den reavinst som uppstår i samband med
avyttring av portföljföretaget.21 Några utdelningar under investeringens löptid är vanligen inte
aktuella då det överskott som portföljföretaget genererar i allmänhet måste återinvesteras för
att finansiera fortsatt tillväxt.

2.4 Portföljföretag

De företag i vilka ett venture-capitalbolag investerar benämns vanligen portföljföretag. Detta
på grund av att venture-capitalbolaget brukar sprida sina risker i en portfölj av investeringar.

2.5 Onoterade företag

Med termen onoterade företag menas mindre tillväxtföretag som saknar marknadsnotering.
Normalt räknas företag som är registrerade på till exempel Stockholms Fondbörs, SBI-listan,
InnovationsMarknaden och Aktietorget som marknadsnoterade. Företag som står utanför
dessa listor och i de flesta fall är privatägda räknas som onoterade.

19 NUTEK R 1998:40 (1998) Riskkapitalavdraget
20 Nilsson, M (1999) “Riskkapital ökar företagets växt”
21 www.fek.umu.se∼/ai/vc
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2.6 Börsintroduktion

En börsintroduktion innebär att portföljföretaget noteras på börsens officiella listor eller annan
marknadsplats (till exempel SBI-listan) för publik handel.

2.7 Formellt och informellt venture capital

I litteraturen förekommer ofta en distinktion mellan formellt och informellt venture capital.
Med hänvisning till uppsatsens syfte kommer dock endast formellt venture capital att
behandlas. Vi anser samtidigt att det är viktigt att klargöra skillnaderna mellan de olika
typerna av venture capital.

Formellt venture capital utgörs av kapital från formella venture-capitalbolag, d v s
organiserade bolag specialiserade på venture-capitalinvesteringar22. Till informellt venture
capital räknas venture-capitalinvesteringar som görs av privatpersoner. Dessa informella
venture-capitalplacerare brukar även kallas för företagsänglar (business angels) på grund av
att det ofta målas upp en bild av dessa investerare som filantropiska välgörare snarare än som
rationella investerare. Vidare verkar företagsänglar vanligen ensamma och gör sporadiska och
relativt små investeringar i förhållande till formella venture-capitalbolag.

22www.nber.com
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3 Metod

I detta kapitel beskrivs vårt tillvägagångssätt för att finna en möjlig lösning på
problemställningen. Syftet med kapitlet är att skapa förståelse för hur vi kommit fram till våra
resultat samt för att underlätta kritisk granskning av dessa. I kapitlet motiveras även val av
referenslitteratur och andra sekundära källor. Metoder för datainsamling, ämnesval,
urvalsunderlag till empiriska studier, källkritik samt uppsatsens reliabilitet och validitet
diskuteras ingående.

3.1 Övergripande angreppssätt

Vi har använt oss av en, i huvudsak, induktiv ansats eftersom det saknas tidigare teorier om
det valda ämnesområdet. Det betyder att vi utifrån intervjuer försöker generalisera fenomen
och därigenom ta fram fakta om den svenska venture-capitalmarknaden. Studien har
genomförts utifrån venture-capitalbolagens perspektiv.

3.2 Sekundär data

En god förståelse av ämnesområdet är viktig vid en induktiv undersökning. Vi måste både
vara övertygade om att det fenomen som betraktas inte tidigare behandlats, samtidigt som vi
måste ha grundförståelse för området. Genom att bekanta oss med uttryck och definitioner
undviks en felaktig tolkning av intervjuerna och därmed även att felaktiga eller alltför
generella slutsatser dras. Det ligger i människans natur att söka enkla förklaringar och
stereotyper, av den anledningen skulle en undersökning utan denna empiriska bakgrund bli
utan djup och förståelse.

3.2.1 Insamling av befintlig information

För att öka förståelsen för området användes följande procedur för insamling av befintlig
information om venture capital.
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En grundlig sökning i olika databaser vid Lunds Universitet genomfördes. Förutom en uppsjö
artiklar, fann vi ett stort utbud av böcker skrivna av amerikanska venture-capitalexperter. Det
visade sig således finnas rikligt med generell information om venture capital.

Däremot bedrivs det relativt lite forskning om venture capital i Sverige. Vi sökte därför efter
uppsatser som behandlar venture capital och exit strategier för att öka vår förståelse av den
svenska venture capital marknaden. Det visade sig att endast ett fåtal uppsatser behandlar
problematiken kring exitstrategier. De få uppsatser vi fann har varit bra för förståelsen av vårt
problemområde samtidigt som de givit referenser till ytterligare relevant litteratur.

3.2.2 Övrig informationssökning

Ytterligare information om den svenska och europeiska venture capital marknaden hämtades
från olika intresseorganisationers hemsidor. På dessa sidor har vi framförallt hittat intressanta
artiklar och utredningar från Nutek, European Venture Capital Association och Svenska
Venture Capital föreningen. De svenska venture-capitalbolagens årsredovisningar är en annan
betydelsefull informationskälla då det kommer till exitstrategier.

3.3 Insamling av primär data

3.3.1 Val av fallföretag.

Det finns idag ungefär 160 svenska venture-capitalbolag registrerade hos Svenska
Riskkapitalföreningen23. Vårt mål var att intervjua nyckelpersoner på olika venture-
capitalföretag, så att en så mångfasetterad och utförlig beskrivning av vårt problemområde
som möjligt kunde skapas. Att kontakta alla 160 företag vore bra för att skaffa oss en
heltäckande bild av vårt problemområde. Vi ansåg emellertid att ett mindre urval inte skulle
påverka vår studie i stor utsträckning. Vi ämnade inte studera ett specifikt fenomen inom
branschen utan ett fenomen som alla venture-capitalaktörer förr eller senare stöter på.

Följande kriterier beaktades i valet av de venture-capitalbolag som skulle ingå i intervjuerna:

1. Företagen ska ha ett aktivt ägande i sina portföljbolag och därmed kvalificera sig för den
definitionen av venture-capitalbolag som används.

2. Börsnedgången ska ha påverkat venture-capitalbolagets exitmöjligheter.
3. Det skulle finnas möjlighet att besöka företagen personligen. Vi såg inte en telefonintervju

som ett bra alternativ. Både kontakt med informanten och respons blir av högre kvalitet vid
ett personligt möte.

23 www.vencap.se
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Tolv företag som matchade ovanstående kriterier valdes ut. Dessa kontaktades och det dröjde
inte länge förrän det kom positiva svar från de utvalda företagen. Det visade sig att många
företag ansåg ämnet vara mycket intressant och ställde gärna upp för en intervju.

3.3.2 Val av informanter

Vi intervjuade personer på venture-capitalbolagen som bedömdes kunna ge en god bild av det
fenomen vi ville studera24. Ett bättre resultat i undersökningen skulle säkerligen kunna fås
genom ingående observationer av venture-capitalbolagens arbetsprocesser. Detta har tyvärr
inte varit möjligt och vi har därför varit tvungna att använda oss av informanter25.
Informanterna har deltagit och observerat händelseförloppet i fallföretaget. Bland annat
därför har vi varit noga med att be informanterna i intervjuerna att kort beskriva sin bakgrund
och position i företaget. Detta sammanställdes tillsammans med information om respektive
fallföretag i ett eget kapitel (kapitel sex). Vi anser att denna information är av stor vikt för att
kunna klargöra vad som kan ha påverkat intervjuutfallet.

3.3.3 Frågeutformning

Intervjuerna inleddes med att ta reda på i vilken utsträckning fallföretagen använde sig av
marknadsnotering som exitstrategi. Detta utgör en grundpelare i undersökningen och
beskriver ganska väl hur anpassat fallföretagen är för vår frågeställning.

Utifrån sekundärinformationen har vi kunnat dra slutsatser om att visa specifika fenomen som
beskrivits empiriskt, t ex planeringen av exitstrategi och mognadsgrad i investeringar,
påverkar venture-capitalbolagens sätt att avyttra sina portföljbolag. Vår utveckling av de här
idéerna går att beskriva på följande sätt. Genom att vi under problemformuleringen parallellt
arbetade med tidigare undersökningar inom venture capital, skapade vi idéer om hur detta
material skulle kunna förklara varför venture-capitalbolagen handlar som de gör. Flera
undersökningar beskriver till exempel att planering av exitstrategi är viktigt och bör
genomföras. Om företagen planerar för en exit redan från första början borde detta påverka
portföljbolagen i en viss riktning. En sådan planering skulle styra portföljbolagens utveckling
som i sin tur skulle kunna göra det svårare att avyttra bolaget genom en annan typ av exit.

Vi ställde således, till en början, frågor för att mäta de idéer eller föreställningar vi skapade
genom att studera befintligt empiriskt material. Med de två första frågorna skulle befintligt
empiriskt material bekräftas, för att möjliggöra för ytterligare frågor om hur dessa teorier
påverkar vår frågeställning. Vi frågade exempelvis om venture-capitalbolaget planerat sin exit
redan från investeringstillfället. Om detta är fallet, vilket flera teorier styrker, kunde vi fråga
om denna planering skapar hinder för andra typer av exits. Frågorna kanske i viss mån var
överflödiga, men i sökandet efter svar på frågeställningen, ansåg vi att alla sätt som problemet
kunde angripas på var relevanta.

24 Holme, I. et al (1997) Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder
25 Andersen, I. (1998) Den uppenbara verkligheten
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3.3.4 Intervjumetod

För att få svar på frågorna om vårt undersökningsområde krävdes att vi i förväg bestämde oss
för inriktningen på våra intervjuer. Intervjuer kan delas upp i strukturerade och
ostrukturerade26. Att använda sig av endera beror på vilket objekt som undersöks och vilken
typ av undersökning som genomförs. Eftersom vi använde oss av en induktiv metod och ville
undersöka ett område som tidigare inte studerats, krävdes det att vi använde oss av relativt
ostrukturerade intervjuer. Det innebar att vi inte försökte styra intervjuerna till specifika
frågor, utan lät personerna vi intervjuade självständigt beskriva sina erfarenheter och åsikter.
Efter hand skaffade vi oss närmare kunskap på området och då kunde vi öka strukturen i
intervjuerna för att få svar på detaljer kring det som intresserade oss.

Det bör också nämnas att det sammanställda intervjuunderlag fungerade mer som en
intervjumanual27. Detta betyder att vi inte ställde frågorna ordagrant utan diskuterade utifrån
intervjufrågorna för att fördjupa frågeställningen allteftersom informanten besvarade frågorna.

Vi skickade intervjufrågorna till informanterna via e-post innan intervjutillfället, så att de
skulle kunna förbereda sig och ta fram eventuell information som behandlade
problemområdet. Våra förhoppningar var att detta skulle öka omfattningen och kvaliteten på
svaren.

Vid intervjutillfället började vi med att förklara undersökningens syfte, allt för att öka
informantens förståelse för vår undersökning. Vi erbjöd därefter informanterna att behandla
all information konfidentiellt. Detta för att få tillgång till så mycket information som möjligt.
Det visade sig att vi fick hänvisa till alla utom en personligen, däremot ville de att vi inte
avslöjade vilka portföljföretag som diskuterades. Om möjligt bandade vi alla samtalen för att
viktig information inte skulle förbigås. Vi skickade sedan tillbaka sammanställningen av
intervjun till informanten för att undvika missuppfattningar.

3.3.5 Framställning av empiri

Ovan har vi beskrivit tillvägagångssättet för insamling av det empiriska underlaget i studien.
Vid sammanställningen konfronterades vi med problemet för hur intervjuerna skulle
presenteras. Materialet skulle både presenteras objektivt samtidigt som det skulle vara
lättförståeligt och översiktligt. Att återge exakt vad som sades skulle vara omöjligt eftersom
intervjuerna var ostrukturerade till karaktären.

En del information har vi varit tvungna att omformulera och sätta i sitt sammanhang, så att
läsaren kan få en överblick över vad som verkligen åsyftas. Att göra detta utan att själva
subjektivt förändra informationen är svårt. Vi har dock lagt mycket tid på att ta fram en så
objektiv och rättvisande bild av våra fallföretag som möjligt.

26 Widersheim-Paul F. et al (1991) Att utreda, forska och rapportera
27 Holme et al (1997) Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder
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Materialet har i första hand strukturerats efter innehållet och inte efter respektive företag. Vi
har dock underordnat denna information efter vilket företag den kommer ifrån. Detta beror på
att vi vill påvisa att det finns skillnader i respektive företag. Intervjuutfallen presenteras i
kapitel sju.

3.4 Val av teori

Som vi har beskrivit tidigare finns det ingen explicitteori om varför olika exitstrategier väljs
vid en kraftig börsnedgång. Vi insåg dock att teorier om pris, värdering av företag och
effektiv marknad passar som hand i handske på vårt problemområde. Genom att studera dessa
fördjupades vår studie och vi använde oss av infallsvinklar som annars kunde ha förbisetts.

Vi har valt de teorier, vi anser är bäst lämpade för att förklara venture-capitalaktörernas
handlande. Dessa teorier är hämtade från traditionell finansiell teori och behandlas
översiktligt i kapitel fyra. För studien av venture-capitalbranschen är dessa teorier intressanta
av två aspekter, dels styrs venture-capitalbolagens handlande som investerare av dessa
fundamentala teorier, dels säljer de sina portföljföretag till aktörer som agerar utifrån samma
fundament. Av den anledningen tror vi att dessa teorier bör styra venture-capitalbolagens
verksamhet i stor utsträckning och att dessa teorier är de som passar bäst för vår studie.

Information är en kritisk faktor då det kommer till värdering och prissättning av venture-
capitalbolagens portföljföretag. Hypotesen om den effektiva marknaden behandlar
prissättning och hur snabbt ny information påverkar prisbildningen på marknader generellt
sett. Teoretiseringen om marknadseffektivitet hjälper oss delvis att förstå den situation
venture-capitalbolagen befinner sig i. På liknande sätt utgör tolkningen av fenomenet
asymmetrisk information ett viktigt redskap för att skapa förståelse för hur snedvridningar i
prisbildningen uppkommer.

Tidigare studier har visat att portföljbolagets framtida vinstpotential är avgörande för det pris
en potentiell köpare är beredd att betala. För att kunna värdera investeringsobjektet är det av
vikt att någorlunda korrekt prognostisera framtida kassaflöden. Den uteslutande mest
framgångsrika metoden har visat sig vara att diskontera framtida kassaflöden – den så kallade
DCF-modellen28. Metoden, som utgör en av den traditionella finansteorins grundpelare,
innebär att en tillgångs värde bestäms av det kassaflöde som förväntas genereras i framtiden.

Det teoretiska resonemanget bakom modellen säger att det pris som betalas för venture-
capitalbolagens portföljbolag ska reflektera nuvärdet av de framtida kassaflöden som
företaget väntas generera.

Utöver de teorier som behandlar investerarnas överväganden har vi även kort beskrivit de
teorier som beskriver i vilken omgivning investerarna agerar. Med dem beskriver vi en vanlig
marknad och vad som gör marknaden för venture-capitalbolagens exit annorlunda.

28 Desmet, D. & Francis, T. (2000) Valuing dot-coms
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3.5 Undersökningskvalitet

För att utreda på vilket sätt information har styrt oss i vissa riktningar, som kan ha påverkat
resultatet, är det centralt att kritisera informationskällorna utifrån deras egna intressen.
Kritiken är till för att redogöra för hur ”rena” källorna är och redovisa vad för påverkan
källorna kan ha på resultatet av vår undersökning.

3.5.1 Kritik av sekundär data

Mycket av den kunskap, om den svenska och europeiska venture capital marknaden som
använts, har hämtats från intressebolag såsom NUTEK, SVCA och EVCA. Det är viktigt att
vara medveten om att dessa har ett visst synsätt på venture capital och vill naturligtvis främja
tillväxten i branschen. Många gånger är artiklar från dessa källor skrivna av branschkunniga
eller av forskare varpå vi utgår ifrån att materialet är tillförlitligt och inte har påverkats i stor
utsträckning av ovan nämnda organisationers intressen.

Litteraturen på området venture capital är framförallt amerikansk. Vi har funnit att det finns
skillnader mellan den amerikanska och den europeiska venture capital marknaden. Det är
viktigt att dessa skillnader beaktas, så att vi inte drar felaktiga slutsatser.

3.5.2 Kritik av primärdata

Kvaliteten av en undersökning bedöms ofta utifrån begrepp som validitet och reliabilitet. I en
kvalitativ undersökning är validiteten av högre betydelse än reliabiliteten29. Detta beror på att
informanterna väljs eftersom de har kunskaper om området och kan därför anses vara
pålitliga. Reliabiliteten torde därför vara god eftersom vi tror oss ha frågat personer med god
kännedom om verksamheten. Det som ytterligare skulle kunna ha påverkat resultaten och
gjort reliabiliteten lägre, är om vi ställt frågor i en sådan situation eller på ett sådant sätt att
resultaten inte överensstämmer med resultat som andra undersökningar av vår
problemställning skulle ta fram.

Av den anledningen blir det intressant att granska hur vi är som intervjuare och det
frågeforum och frågeformulär som använts. Frågeformulärets utveckling och sammanställning
har vi utförligt beskrivit ovan. Samtidigt ville vi inte gå in på de mer generella och explorativa
frågorna innan vi skaffat oss en uppfattning om hur informanten svarade på frågorna och hur
vi skulle tyda informantens svar. Det har att göra med att vår intervjuarposition är ganska
komplicerad. Vi ska både lyssna, anteckna, analysera och intervjua vid ett och samma tillfälle.
När vi fått en uppfattning om hur vi ska utföra dessa uppgifter och intervjun fått en struktur,
är det enklare att fortsätta med den egentliga huvudfrågan. På samma sätt kan vi hävda att vi
har gjort framsteg som intervjuare, och fått en allt större kunskapsmassa. Det har gjort att vi
som intervjuare blivit ett bättre mätinstrument.

29 Holme, I. et al (1997) Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder
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Vid intervjutillfället var vi medvetet ostrukturerade i intervjuförfarandet. Det innebar att vi
tillät informanten att tala om det som han eller hon fick uppfattningen om att vi ville veta. Vid
ett intervjutillfälle innebar det här att vi som intervjuare hamnade i en besvärlig position
eftersom informanten fortsatte att prata om, för oss, mindre relevanta punkter. Vår förståelse
för venture-capitalbranschen ökade betydligt under denna utläggning. Orsaken till denna
händelse kan härledas till den ostrukturerade intervjustrukturen men även till det Ib
Andersson beskriver som svårigheten med att intervjua personer i ledande ställning30. Denna
metodologiska tanke innebär att det bildas ett socialt klimat under intervjun som innebär att vi
som intervjuare är underlägsna informanten och känner att vi inte kan avbryta informanten för
att denne är av en högre social status. För oss var den sociala statusen inte relevant vid
intervjutillfället men av vanlig artighet och försiktighet väntade vi relativt länge innan vi
avbröt informanten. Detta kan ha påverkat vårt resultat eftersom det innebar att vi fick fler
störningsmoment i den information vi samlade in och att informanten blev mindre intresserad,
eftersom intervjun blev längre.

Vid de första två intervjutillfällen var vi två som intervjuade. För att få fram ett bättre
resultatet prövade vi att vara tre istället vid nästa två intervjutillfällen. Vi fann dock att detta
försvårade arbetet. Detta beror dels på att informanten försökte förtydliga utläggningarna för
att övertyga oss alla, dels på att var och en inte blev lika aktiv som frågeställare, vilket
minskade dynamiken i intervjun.

Intervjuerna har bandats för att noggrant kunna dokumentera vad som har sagts. Vi skickade
tillbaka varje företags del av empirin till respektive företag för genomläsning. Vi är medvetna
om att detta kan få informanten att ändra uppfattning, men detta är trots allt en viktig del för
att säkerställa att vi inte har missuppfattat och tolkat intervjun fel31. Detta bör även öka
validiteten.

För att få fram så sanningsenliga uppgifter som möjligt erbjöds informanten och företaget att
vara anonyma. Det har inneburit att vi kunnat diskutera specifika portföljföretag och de
anledningar som funnits för att just detta företag avyttrats på ett visst sätt.

3.6 Analys av empirin

I enlighet med den valda induktiva metoden utgår vi ifrån den insamlade empirin i analysen.
Utifrån teorierna om marknad, värdering och information söks förklaringar till venture-
capitalföretagens val av handlingsalternativ och tillvägagångssätt efter en kraftig
börsnedgång.

För att kunna skapa en mening i vårt empiriska material är det viktigt att analysera materialet
noggrant. Hur har vi skapat denna mening? Vi har influerats av Merriam som ställer upp tolv

30 Andersen, I. (1998) Den uppenbara verkligheten
31 Bell, J. (1999) Introduktion till forskningsmetodik
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taktiska råd inför en kvalitativ analys. Av dessa råd har vi hittat sju som har varit meningsfulla
och hjälpt oss en bit på vägen i vår analys32.

Merriams taktiska råd Våra reflektioner

Att hitta mönster och teman. Går våra fallföretag till väga på liknande
sätt?

Att leta efter det sannolika Är våra slutsatser rätt och riktiga?

Att sammanställa Går det att gruppera tillvägagångssätt i
olika kategorier?

Att dela upp variabler Kan våra kategorier delas upp i ytterligare
delar, för att öka förståelsen för problemet?

Att hänföra det speciella till det generella Går det att generalisera våra observationer?

Att bygga upp en logisk bevisföring Ger vårt arbete logiska slutsatser?

Att skapa ett inre teoretiskt sammanhang Kan våra resultat även besvara liknande
frågeställningar?

Genom att beakta dessa frågor i analysen har vi kunnat skapa en större förståelse och kunnat
knyta ihop de olika delarna av uppsatsen.

3.7 Alternativ Metod

Vi har använt oss av intervjuer för att utreda hur ett antal företag resonerar kring den
uppkomna situationen. Utifrån dessa skapas en djupare förståelse för varför venture capital
företag använder sig av olika handlingsalternativ vid en börsnedgång. Det innebär att vi gör
en kvalitativ undersökning.

Teorin på området som vi undersöker är begränsad, vilket skulle göra det omöjligt för oss att i
en kvantitativ metod ställa frågor som verkligen belyser hela vårt problemområde. Vi har
därför inte valt en kvantitativ ansats eftersom vi inte kan veta vilka kvantiteter som ska mätas.
Vi är övertygade om att en kvantitativ undersökning skulle kunna ge en del svar. Vi skulle
dock inte kunna belysa alla de kriterier som venture-capitalbolag använder för att fatta sina
beslut i den situation de befinner sig, eftersom ingen känner till alla kriterier för beslut.

32 Merriam, S. B. (1999) Fallstudien som forskningsmetod,
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Ytterligare ett alternativt metodval skulle vara att göra en mer omfattande undersökning med
flera kortare intervjuer. Vår undersökning skulle då ha ett bredare men inte lika djupt
empiriskt material. Om denna metod valts skulle säkrare slutsatser kunna fattas för hela
populationen. Vi anser emellertid att beroende på de få teoretiska modeller som finns på
området skulle en undersökning av detta slag inte kunna omfatta alla de oklarheter som
existerar i empirin. Risken att i undersökningen inte få med alla aspekter väger tyngre än det
faktum att vår undersökning inte ger slutsatser som är verkliga för hela populationen. Med
hänsyn till detta anser vi att den använda kvalitativa metoden är bäst lämpad för vår studie.

3.8 Sammanfattning av metoden

I detta kapitel har vårt tillvägagångssätt beskrivits. Vi har motiverat val av referenslitteratur
och andra sekundära källor. Metoder för datainsamling, ämnesval, urvalsunderlag till
empiriska studier, källkritik samt uppsatsens reliabilitet och validitet har diskuterats ingående.
I nästa kapitel kommer marknads, värdering och informationsteori att presenteras.
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4 Marknad, värdering och information

I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensram som vi bedömer relevant för
undersökningen. Kapitlet inleds med en redogörelse för grundläggande marknads- och
informationsteori. Därefter följer ett resonemang om metoder för prissättning av onoterade
företag.

4.1 Marknaden – den osynliga handen

För ett visst pris är en köpare villig att köpa en viss mängd varor. Hur stor efterfrågan är beror
på hur många köpare det finns och vilken kvantitet de tillsammans vill köpa när priset är
givet33.

För ett visst pris är en säljare villig att sälja en viss mängd varor. Hur mycket beror på det
förväntade framtida priset, priset på liknande varor, kostnaderna för att producera, och antalet
andra leverantörer34

Priset på en vara påverkas också av utbud och efterfrågan. Priset justeras och balanseras till
ett jämviktsläge där kvantiteten från efterfrågan är lika med kvantiteten av utbudet35. Det
innebär att till jämviktspriset vill varken köpare köpa fler produkter än det som erbjuds, eller
säljare sälja fler produkter än det antal som säljs. När säljare eller köpare inte är nöjda
påverkas priset så att en ny jämvikt uppnås36.

Utbud, efterfrågan och priset är byggstenar i en marknad. På en marknad justerar efterfrågan
och utbudet löpande priset så att jämvikt uppnås37. En marknad fungerar effektivt om
beslutsunderlagen för köpare och säljare bygger på samma information. Informationen om
priset på andra produkter, kvalitén påverkar kontinuerligt priset.

33 Parkin, M. et al (2001) Economics
34 Ibid
35 Ibid
36 Ibid
37 Ibid
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FIGUR 4.1 UTBUD OCH EFTERFRÅGEFUNKTION

4.2 Finansmarknaden - den effektiva marknaden

Finansmarknader används ofta som ett exempel på en väl fungerande marknad. Säljare och
köpare får löpande information om det nuvarande priset och annan information som påverkar
priset publiceras så att alla ska få ta del av den samtidigt38.

4.2.1 Information en förutsättning för adekvat värdering

I värderingen av ett företag återspeglas marknadens förväntningar om framtida händelser.
Dessa förväntningar bygger på tillgänglig information. Ny information som uppfattas som
relevant av marknaden kommer att reflekteras som förändringar i marknadsvärdering av
företaget39. Marknaden omvärderar alltså företaget beroende på vad den på sikt tror om dess
möjligheter att generera kassaflöden.

Om vi nu antar att rådande pris för bolaget reflekterar summan av detta nuvärde utgår vi
samtidigt från att all information är omedelbart tillgänglig vilket för oss in på en annan av
finansteorins grundpelare; nämligen den effektiva marknadshypotesen40.

4.2.2 Hypotesen om den effektiva marknaden

Effektiva marknadshypotesen (EMH) handlar om prissättning på marknader generellt sett och
hur snabbt ny information påverkar prisbildningen41.

38 Hägg, C. (1989) Värdering av aktier
39 Pring, M. (1991) Technical Analysis Explained
40 Fama, E. (1991) efficient markets II
41 Ross, S & Westerfield, R & Jaffe, J (1999) Corporate Finance.
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Innebörden av en informationseffektiv marknad är att en investerare på ett systematiskt sätt
inte kan erhålla en avkastning som överstiger den riskfria räntan mer än vad som anses
motiverat med hänsyn till det enskilda bolagets risk42. EMH innebär således att konkurrensen
om information, investerarna emellan, säkerställer att tillgångar varken är för högt eller för
lågt prissatta med avseende på tillgångarnas framtida värde43.

Det finns emellertid en hel del förutsättningar som ska vara uppfyllda för att EMH ska hålla,
bland annat att aktörerna på marknaden är rationella. Informationseffektivitet utgör en central
del av teorin och som i sin tur kan delas in i tre olika grader44.

Vetenskapliga tester av marknadens informationseffektivitet kan genomföras på tre nivåer där
varje nivå relateras till en viss mängd tillgänglig information.

4.2.3 Tester av informationseffektivitet på tre nivåer

1. Svag informationseffektivitet är marknaden om all historisk information reflekteras i priset
på en tillgång. Detta innebär i sin tur att det inte går att prognostisera tillgångars framtida
värden genom att studera historiska prisserier45.

2. Halvstark informationseffektivitet innebär att en aktie omedelbart anpassar sig till ny
information och att priset speglar all offentlig tillgänglig information. Att snabbt agera på ny
information och därmed försöka generera överavkastning blir då inte möjligt46.

3. Stark informationseffektivitet innebär att all form av information, såväl offentlig som privat,
reflekteras i tillgångens pris. En person med insiderinformation har i så fall inte möjlighet att
generera överavkastningar genom att utnyttja sitt informationsövertag47.

4.3 Informationsasymmetrier

När informationen inte fördelas lika på en marknad fungerar inte marknadsmekanismerna och
den ”osynliga” handen på rätt sätt. Det innebär att jämviktspriset inte sätts automatiskt. Ett
exempel på hur informationen kan snedfördelas är att den efterfrågade kvantiteten överstiger
den erbjudna. När informationen inte når alla på marknaden innebär det att vissa leverantörer
med denna information kan agera monopolistiskt och sätta ett nytt pris. Detta beror på att
leverantören kan öka priset, eftersom han har information om att priset kan ökas, utan att den
sålda kvantiteten minskar.48

42 Ross, S & Westerfield, R & Jaffe, J (1999) Corporate Finance.
43 Fama, E. (1991) Efficient Markets II
44 Fama, E. (1991) Efficient Markets II
45 Ross, S & Westerfield, R & Jaffe, J (1999) Corporate Finance
46 Ibid
47 Ibid
48 Axell, B. (1976) Prices under imperfect information, A theory of search market equilibrium
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4.4 Prisbildning

Informationsasymmetrier på venture-capitalmarknaden förekommer eftersom venture-
capitalbolag och entreprenörer besitter omfattande privat information. Investerarna har högst
begränsad insikt i portföljbolagen och får lita på den information som säljaren ger dem.
Informationsskillnaderna innebär att venture-capitalbolagen kan välja när försäljning ska ske
och även till vilket pris49.

4.4.1 Överpris

Venture capital företagens börsintroduktioner har haft en sämre utveckling på börsen efter
introduktionen än de börsintroduktioner som inte backats av venture capital aktörer. Det torde
betyda att venture-capitalbolagen har en högre prissättning och en mindre rabatt i de
börsintroduktioner de är delaktiga50.

4.4.2 Underpris

För venture-capitalbolag är det möjligt att flera olika portföljbolag till börsen, vilket innebär
att venture-capitalbolagens handlingar vid en börsintroduktion återspeglas i nästa försök till
börsintroduktion. Det finns därmed en möjlighet för venture-capitalbolag att bygga upp
förtroende bland investerare, så kallat “reputational capital”. Bristen på detta rykte i nya
venture capital företag gör att dessa medvetet börsintroducerar företag tidigare än äldre
venture-capitalbolag och till ett lägre pris. Med hjälp av underprissättning vill de nya
aktörerna skapa rykte hos investerare om att de är en bra aktör, genom att medvetet ge
investerarna en del av värdeökningen i bolaget. Ryktet gör det enklare för venture capital
aktörerna att börsintroducera nästa portföljbolag51.

4.5 Värderingsteorier

4.5.1 Värdering av företag

För att kunna fatta de rätta investeringsbesluten bör ett företags värde kunna fastslås och vilka
parametrar som bestämmer detta värde. Det är emellertid viktigt att konstatera att det inte
finns något definitivt sätt att värdera ett företag på52. Dess värde är beroende av en rad olika
faktorer såsom grad av utveckling, företagets position inom dess bransch, framtid

49 Gompers, P. et al (2000) The venture capital cycle
50 Barry, C., et al (1990) The role of venture capital in the creation of public companies
51 Megginson, W., et al, (1991) Venture capital certification in initial public offerings,
52 Desmet, P & Francis, T. (2000) Valuing dot-coms
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förväntningar för denna bransch, rådande marknadssentiment, konkurrensnivå mellan de
finansiärer som är intresserade av att investera i bolaget etc. Värdet på ett företag påverkas
således av många olika faktorer och som dessutom interkorrelerar med varandra.

Inom traditionell finansteori finns en rad metoder och mått att tillgå som hjälper oss att
uppskatta ett företags ungefärliga värde. Dessa modeller är på intet vis exakta eller fullt
uttömmande, utan utgör endast ett grovt mått på bolagets korrekta värde.

4.5.2 Värdering av det onoterade företaget

Främst tre faktorer gör värderingen av onoterade företag problematisk. För det första är
negativt resultat och kassaflöde vanligt i denna typ av bolag, mycket på grund av de höga
investerings- och marknadsföringskostnaderna. För det andra är tillväxttakten i onoterade
företag ofta mycket hög. Det är inget ovanligt att ett framgångsrikt bolag initialt ökar
omsättningen med flera hundra procent årligen. Slutligen råder det stor ovisshet om
företagens framtid och vilken riktning utvecklingen kommer att ta sig53.

4.5.3 Relativa värderingsmått

En populär metod när det kommer till bolagsvärdering är att använda sig av
relativvärderinginstrument i form av nyckeltal. Relativvärderingen utröner inte vad ett
företags aktie är värd utan beskriver endast hur aktien är värderad relativt en annan aktie eller
en grupp av aktier. Relativvärderingen anger således inget om rimligheten i värderingen.

Att alternativt använda nyckeltal som instrument vid bolagsvärdering lämpar sig föga för
onoterade bolag som saknar historik i bred mening. Relativa värderingsmått blir irrelevanta då
de appliceras på bolag som inte kan visa upp vinst men där omsättningen växer
explosionsartat54. Dessutom är relativvärderingsmåtten ofta allt för kortsiktiga och osäkra55.

4.5.4 Diskonterade kassaflöden som värderingsunderlag

Vid värderingen av onoterade bolag finns andra mått att tillgå än just relativvärdering som
bättre motiverar vilket pris företaget bör betinga. Den uteslutande, mest framgångsrika
metoden har visat sig vara att diskontera framtida kassaflöden – den så kallade DCF-
modellen56. Metoden, som utgör en av den traditionella finansteorins grundpelare, innebär att
en tillgångs värde bestäms av det kassaflöde som förväntas genereras i framtiden57. Detta
kassaflöde ska omräknas till nuvärde med hänsyn till det avkastningskrav investeraren ställer
på tillgången. Med DCF-metoden spelar avsaknaden av positivt resultat ingen roll. Modellen

53 Ibid
54 Ibid
55 Gärtner, R. & Olbert, L. (1995) Shareholder Value Analysis
56 Desmet, D. & Francis, T. (2000) Valuing dot-coms
57 Ross S., Westerfield, R. Jaffe, J. (1999) Corporate Finance
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som uteslutande baseras på prognostiserade kassaflöden har förmågan att fånga värdet i en
rörelse som i dagsläget går med förlust.

4.5.5 Avkastningskrav (IRR)

I diskonteringsfaktorn kvantifieras kompensationen till investerarna för att de accepterar den
risk det innebär att investera i företaget58. Storleken på diskonteringsfaktorn beror på hur stort
avkastningskrav de ställer på företaget. Ju högre avkastningskrav desto större är
diskonteringsfaktorn. En ytterligare följd av ett högre avkastningskrav är att företagets värde
blir lägre.

Investerarna tillförs värde endast i de fall då företaget genererar kassaflöden som överstiger
avkastningskravet. Detta innebär att om någon del av företaget genererar kassaflöden
understigande avkastningskravet, föredrar den rationelle investeraren att placera sina pengar
där full kompensation istället kan erhållas59. Avkastningskravet speglar därför den risk
investerarna upplever att de tar genom att placera i företaget. Vid nuvärdesberäkningar av
framtida kassaflöden tas på så vis hänsyn till företagsspecifik risk genom noggranna
beräkningar av diskonteringsfaktorn60.

4.5.6 Diskonterat kassaflöde ger företagets värde

I traditionell ekonomisk teori bestäms alltså värdet på ett företag av det kassaflöde som antas
genereras i framtiden omräknat till nuvärde med hänsyn till det avkastningskrav investeraren
ställer på företaget61. Nuvärdesformeln visar att företagets värde beror dels på framtida
kassaflöden, dels på den diskonteringsfaktor som återspeglar ägarnas avkastningskrav.
Ägarnas förmögenhet ökas således om företagets förmåga att generera kassaflöden ökar eller
om avkastningskravet justeras ned62.

Nedan visas nuvärdesformeln i sin enklaste form:

58 Ibid
59 Desmet, P & Francis, T. (2000) Valuing dot-coms
60 Haugen, R. A. (2001) Modern investment theory
61 Ross, S, Westerfield, R & Jaffe, J (1999) Corporate Finance.
62 Ibid
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FIGUR 4.3 NUVÄRDESFORMEL

Nuvärdesformeln ovan kan förklaras av detta diagram. För varje år bestäms det förväntade
kassaflödet vilket åskådliggörs i diagrammet nedan, varje stapel symboliserar alltså
kassaflödet. Som kan utläsa från modellen är kassaflödet negativt de två första åren för att
sedan bära frukt år tre, fyra och fem. Detta diagram exemplifierar ett positivt nuvärde.

FIGUR 4.4 KASSAFLÖDE

Generellt kan man säga att kvaliteten på värderingen och den output som modellen genererar
är proportionell mot den tid som läggs ner på att samla information om investeringsobjektet
och bedöma denna63. Vid alla former av företagsvärdering krävs detaljerade analyser för att

63 Bygrave, W. & Hay, M. (1999) The venture capital handbook
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en uppfattning om framtida hot och möjligheter ska kunna skapas. Värdering enligt DCF
utgör inget undantag.

Från ovanstående resonemang kan vi dra slutsatsen att det pris som betalas för venture-
capitalbolagens portföljbolag ska reflektera nuvärdet av de framtida kassaflöden som
företaget väntas generera.

4.6 Sammanfattning av Marknad, värdering och
information

Detta kapitel har presenterat relevanta teorier om marknad, värdering och information inom
området finansiering. Dessa teorier utgör en väsentlig del av analysen och är bra att ha i
åtanke under de kommande kapiteln som beskriver exitprocessen och våra intervjutfall.
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5 Exitprocessen

I detta kapitel beskrivs det befintliga empiriska material som finns på området exitstrategier
och venture capital. Detta kapitel eftersträvar att ge en övergripande förståelse om venture
capital marknaden. För att öka insikten om venture-capitalbolagens exitprocess beskriver vi
även de olika faser som portföljbolagen brukar delas in i.

Vid en exit drar sig venture-capitalbolagen ur sin investering och sitt engagemang i
portföljföretaget. Förmågan att kunna genomföra bra exits är avgörande för venture-
capitalbolaget såväl som för portföljbolagets framtid. Exitresultaten, det vill säga med vilken
avkastning investeringarna realiserats, styr möjligheterna för investeraren att ackumulera nytt
kapital. Tidigare framgångar vid exits avspeglas i intresset för vidare investeringar i venture
capital64.

För portföljbolaget handlar venture-capitalbolagens exit om att införskaffa ytterligare kapital
till framtida investeringar65. Venture-capitalbolagets exit är inte nödvändigtvis entreprenörens
exit ur företaget, eftersom entreprenören i vissa fall besitter egenskaper eller kunskaper som
köparen av portföljbolaget önskar att behålla. För entreprenörens ekonomiska välbefinnande
är venture-capitalbolagets exit en möjlighet att ekonomiskt kompenseras för sin kompetens,
sitt patent eller affärsidé.

5.1 Portföljbolagets utvecklingsfaser

Innan vi går in närmare på venture-capitalbolagens exitstrategier vill vi kort redogöra för
venture-capitalbolagens arbetssätt. Detta kan delvis klargöras med hjälp av en beskrivning av
ett portföljbolags utveckling under tidens lopp. Genom att följa portföljbolagets
utvecklingsfaser kan venture-capitalbolagen avgöra när det är optimalt att avyttra sin
investering. Ett portföljbolags utvecklingsfaser kan åskådliggöras i modellen nedan.66

64 Gompers P., Lerner J., (2000) The Venture Capital Cycle
65 Lerner J., (2000) Venture Capital Private Equity, a casebook
66 Sjätte AP-fonden, Årsredovisning 2000
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FIGUR 5.1 PORTFÖLJBOLAGENS UTVECKLINGSSTADIER

I sådd/uppstartsfasen bildas ett bolag för att utveckla en entreprenörs idé. Under denna tid
börjar företaget att formulera en affärsplan för att kunna kommersialisera sin produkt. För att
kunna genomföra detta är det viktigt att få ett kapitaltillskott. Normalt sett går familj och
vänner in för att hjälpa till att finansiera entreprenörens idé i denna tidiga fas. Många gånger
kan kapitalbehovet inte täckas av endast detta kapital utan entreprenören måste söka sig till
venture-capitalbolag för vidare finansiering67.

Efter sådd och uppstartsfasen träder portföljbolaget in i en expansionsfas. Denna fas
kännetecknas av att portföljföretagets organisation byggs upp och personal rekryteras.
Produkten måste vidareutvecklas för att sedan kunna föras ut på marknaden. Kapitalbehovet
under denna fas är mycket stort och oftast går ytterligare venture-capitalbolag in som
medfinansiärer68.

Under mognadsfasen har portföljbolagen fått sina första kommersiella framgångar. För att
kunna expandera verksamheten krävs oftast ytterligare kapital. Portföljföretaget kan inte
utvecklas i samma utsträckning längre i mognadsfasen om inte mer kapital och kompetens
tillförs företaget. Detta kapital kan genereras från en börsintroduktion en industriell
försäljning eller från private placements. I denna fas har venture-capitalbolagen därför störst
chans att få den bästa avkastningen på sin investering. De mest framgångsrika venture-
capitalbolagen stressar dock inte genom en exit. Istället bygger de upp ett långsiktigare värde i
portföljföretaget innan det avyttras.69

67 Affärsstrategerna, Årsredovisning 2000
68 Ibid
69 Bygrave, W. et al. (1992) Venture Capital at the crossroads
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5.2 Tidsperiod

Venture-capitalbolagens primära mål är, som tidigare nämnts, att genomföra en exit med en så
hög avkastning som möjligt inom 3 till 7 år70. Att en tidsram ställs upp beror framförallt på att
det ligger i venture-capitalbolagens intresse att avyttra portföljbolag där de inte längre kan
bidra till utvecklingen. Genom att träda ur en investering frigörs kapital till nya intressanta
investeringsobjekt.

För amerikanska venture-capitalfonder, som är den viktigaste aktören på den marknaden71 är
även likvideringen av det investerade kapitalet centralt. De flesta venture-capitalfonder
likvideras efter ett årtionde och betalas då tillbaka till investerarna. Därför blir investeringar
som inte kan avyttras inom denna tidsram ointressanta72.

Investeringen bedöms därför kontinuerligt, om avyttring av investeringen kan ske till ett högre
värde än det värde som venture-capitalbolaget tror att de kan skapa avyttras investeringen.

5.3 Framgångsrik exit

Hur framgångsrik en exitstrategi är beror på en rad olika faktorer. Den bör planeras noga från
första investeringsrundan. Framgången beror även på hur marknaden ser ut. Vid en
högkonjunktur är det lättare att avyttra bolagen och få en bra avkastning på investeringen.73

Portföljföretaget bör uppfylla ett antal kriterier för en lyckad exit74:

! Tillväxtmöjlighet; det ska finnas goda möjligheter till framtida avkastning.
! Det måste gå att identifiera möjliga framtida storägare som kan ta över ansvaret för

företaget.
! Grundare och ledning bör ha sund inställning till ägandet; grundarna får inte älska sitt

företag över allt annat. Det finns då en risk för att de inte kan stiga åt sidan för andra
som för företaget framåt.

! Om inte företaget kan tänka sig aktieägaravtal kan det bli svårt att genomföra de olika
exitstrategierna.

! Rätt företagsledning; bör bytas ut beroende på vilken fas företaget är i.

70 Hadzima J., (1998) What are the terms?-Part 3
71 Barry, C., (1994) New directions in research on venture capital finance
72 Lerner J., (2000) Venture Capital Private Equity, A casebook
73 Tims S. (2000) Balancing Venture investing in a market seesaw
74 Lundén S. (1999) Hur skapar man exitmöjligheter
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5.4 Planering

Planering mot en exit är en viktig del av venture-capitalbolagens verksamhet. Många anser att
den bör planeras redan vid investeringenstillfället och att det bör finnas klara exit alternativ.
Det fungerar dock inte så i verkligheten.75 För noggrann planering kan skada portföljföretaget
på lång sikt. Ett venture-capitalbolag som vet att portföljföretaget ska avyttras inom en snar
framtid kan låta bli att genomföra den extra investeringen för företagets bästa på grund av att
en så hög avkastning som möjligt på de investerade pengarna vill nås76.

En börsintroduktion måste dock planeras noga. Detta innebär bland annat god kontakt med en
investmentbank som hjälper till att genomföra börsintroduktionen, lämna information till
pressen och förbereda företaget för en börsintroduktion.

Vid industriell försäljning är förberedelserna betydligt enklare och kortare. Vid industriell
försäljning är det viktigt att se till att portföljbolaget inte är främmande för uppköp innan en
ny ägare hittas.77

5.5 Exit alternativ

”No matter which exit strategy is implemented, the goal is usually the same: to convert assets into cash.” 78

Det finns olika alternativ att genomföra en exit79.

• Marknadsnotering
• Industriell försäljning
• Andrahandsförsäljning till annat venture-capitalföretag
• Återköp av ursprunglig ägare
• Försäljning till företagsledning (MBO)
• Rekonstruktion, avskrivning, likvidation eller konkurs

Nedan kommer vi att beskriva de olika alternativen mer ingående.

5.5.1 Marknadsnotering (initial public offering)

The IPO market is very uncertain –perhaps too uncertain to be relied upon as the main harvest route for

venture capital investments.80

En börsintroduktion innebär att portföljföretaget noteras på börsen eller annan marknadsplats

75 Wall, J. & Smith, J. (1998) Better Exits
76 Gompers, P. &, Lerner J. (2000) The venture capital cycle
77 Lundén, S. (1999) Hur skapar man exitmöjligheter
78 Dillon, P. (1997) Make a clean getaway with exit strategies
79 Bygrave, W. et al (1999) The venture capital handbook
80 Bygrave, W. et al, (1992) Venture Capital at the crossroads
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(till exempel SBI-listan). Enligt Hahn är detta den primära exitstrategi för flera venture-
capitalbolag, eftersom det kan ge den maximala avkastningen.81 Framförallt har IT-bolagen
varit intresserade av detta exitalternativ.

Pricewaterhouse Coopers (PWC) genomförde 1997 en studie för European Venture Capital
som innefattade 30 Venture-capitalbolag i 14 olika länder i Europa. Syftet med studien var att
öka förståelsen för olika exitstrategier. Börsintroduktion var en av de mest vanliga och
lönsamma exitstrategier för företagen. Denna typ av exit innebär en mängd fördelar, men även
nackdelar vilka kommer att illustreras i modellen nedan82.

FIGUR 5.2 FÖR- OCH NACKDELAR MED BÖRSINTRODUKTION

En börsintroduktion innebär alltså en del problem för såväl Venture-capitalbolaget som för
portföljföretaget. Kostnaderna för en marknadsnotering kan vara mycket höga, det kan till
exempel vara i form av marknadsföringskostnader för aktierna och betalning till
investmentbanken som handlägger börsintroduktionen. Venture-capitalbolaget kan först
avyttra sina aktier efter sex månader till ett år. Skälet till att venture-capitalbolag inte säljer ut
sitt innehav direkt vid en notering är oftast att det finns ett så kallat lock up agreement med
fondkommissionären83. Vid en stor avyttring påverkas portföljföretagets aktiekurs, genom att
marknaden drar fel slutsatser om försäljningen.

81 Hahn A. (1999) Exit Strategies: Merger, Sale or IPO?
82 Bygrave, W. et al (1999) The venture capital handbook
83 Head, B. (2000) The end of a venture adventure
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• Många europeiska
marknadsplatser är ej tillräckligt
likvida

• Måste vara en enkel idé som
lockar ett stort antal investerare

• Inget bra alternativ för små företag

Källa: The venture capital handbook
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En börsintroduktion innebär dessutom praktiska och kostsamma detaljer för portföljföretagen.
När ett företag är börsintroducerat måste det uppfylla följande kriterier84:

! Lämna årsredovisningar
! Kvartalsrapporter till aktieägare
! Insiderrapportering
! Kompetent styrelse
! Stark ekonomifunktion
! Bredda ledningsfunktion
! Sprida ägandet

5.5.2 Försäljning av företaget till en industriell köpare (industriell försäljning)

En industriell försäljning innebär att portföljföretaget säljs till en industriell köpare i utbyte
mot kontanter, aktier i det köpande bolaget eller andra tillgångar. Köparen är ofta ett större
etablerat företag som har behov av den teknik eller marknad som portföljföretaget har tillgång
till. Detta är den vanligaste exit strategin i Sverige enligt Tom Berggren på SVCA. Värdet på
alla industriella försäljningar var under 1999-2000 2,6 gånger större i kronor räknat än det
sammanlagda värdet för alla genomförda börsintroduktioner.85 Försäljningspriset beräknas till
värdet på portföljföretaget samt eventuella synergier som uppstår. Enligt Stan Tims är
industriell försäljning jämte börsintroduktion den mest framgångsrika exitstrategi86.
En stor fördel med denna exit är enligt Hahn och Neidorf att Venture-capitalbolaget får likvid
direkt vid försäljningen. Denna exit innebär dock att ledningen i portföljföretaget oftast
förlorar kontrollen över företaget87.
PWC har sammanställt fördelar och nackdelar med industriell försäljning.

FIGUR 5.3 FÖR- OCH NACKDELAR MED INDUSTRIELLFÖRSÄLJNING

84 Lundén, S. (1999) Hur skapar man exitmöjligheter
85 Svenska Riskkapitalföreningen (2000) Venture capital-branschens utveckling Sverige
86 Tims, S. (2000) Balancing venture investing in a market seesaw
87 Hahn A. (1999) Exit Strategies: Merger, Sale or IPO?
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Källa: Venture Capital Handbook
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5.5.3 Andrahandsförsäljning till venture-capitalbolag

En andrahandsförsäljning innebär att venture-capitalbolaget säljer sin andel i företaget till en
ny finansiär, i vanliga fall till ett annat venture-capitalbolag. En ersättningsinvestering kan
också vara att nytt ägarkapital tillförs för att minska företagets skuldsättning. Enligt PWCs
undersökning är detta ett alternativ som lätt glöms bort. Många venture-capitalbolag frågar
sig varför ett annat venture-capitalbolag skulle vilja köpa portföljföretaget när inte de själva
kan göra någon större vinst på investeringen.

Genom en försäljning till ett annat venture-capitalbolag får ledningen vara kvar och motsätter
sig kanske därför inte förslaget. Det nya venture-capitalbolaget kan tillföra mycket kunskaper
och nyttiga kontakter till portföljföretaget. Detta är dock inte speciellt vanligt i Sverige.
Däremot händer det att venture-capitalbolag syndikerar för att kunna tillföra det kapital och
den kompetens som portföljbolaget behöver88.

5.5.4 Återköp av ursprunglig ägare

Återköp av ursprunglig ägare innebär att den ursprungliga ägaren (entreprenören) köper ut
venture-capitalbolaget. Detta exitalternativ är inte särskilt vanligt eftersom, entreprenören
normalt sätt inte har råd att lösa ut venture-capitalbolaget om portföljföretaget utvecklats som
planerat.89

5.5.5 Försäljning till företagsledningen (Management Buy Out-MBO)

Vid en MBO köper ledningen företaget. Detta alternativ har enligt PWC-rapporten varit ett
mycket populärt alternativ då andra exitförsök har misslyckats. Denna exit kan vara ett
resultat av en svag utveckling i portföljföretaget vilket leder till att det finns ett svagt intresse
för portföljföretaget. Det kan även vara så att ledningen motsäger sig andra exitalternativ
varpå de själva köper tillbaka sina aktier. Det kan vara svårt att få en lönsamhet i detta
exitalternativ eftersom det inte finns några andra bud som ledningen godtar samt att köparen i
detta fall har ett informationsövertag. I många fall står företagsledningen inte som ensam
ägare efter affären utan en stark finansiär går in samtidigt90. Paul Dillon hänvisar även till
försäljning till företagets anställda, aktier säljs till de anställda för att få kapital, de anställda
får sedan del av vinst91.

88 Isaksson, A. (1997) Exitstrategier –Motiv och konsekvenser
89 Isaksson, A. (1997) Exitstrategier –Motiv och konsekvenser
90 Ibid
91 Dillon, P. (1997) Make a clean getaway with exit strategies
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5.5.6 Rekonstruktion, avskrivning, likvidation eller konkurs

Då ingen av de övriga exitvägarna kan genomföras med bättre resultat återstår ett antal
nödlösningar där portföljföretagets konkurs ofta är sista utvägen. Portföljföretaget har inte
tillräckligt likvida medel för att fortsätta sina operationer och venture-capitalbolaget vill inte
investera mera i företaget92.

5.6 Sammanfattning av exitprocessen

Ovan har vi beskrivit exitprocessen. Er förståelse har förhoppningsvis ökats för vilka
exitalternativ som finns att tillgå samt för hur venture-capitalföretag går tillväga under
processens gång. Nedan har vi valt att sammanfatta de olika alternativens lönsamhet i följande
modell som är inspirerad av Isakssons undervisningsmaterial93.

FIGUR 5.4 EXIT OCH LÖNSAMHETSNIVÅ

92 Isaksson, A. (1997) Exitstrategier –Motiv och konsekvenser
93 www.fek.umu.se∼/ai/vc)
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avkastning och tillväxt
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Källa: Exitstrategier- Motiv och konsekvenser
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6 Fallföretagen

I detta kapitlet beskrivs våra sex fallföretag; Affärsstrategerna, IT Provider, Itact, Medicon
Valley Capital, Malmöhus Invest och Sjätte AP-fonden. Såväl företagen som den intervjuade
beskrivs för att skapa en bild av vad som kan ha påverkat deras svarsalternativ.

6.1 Affärsstrategerna – intervju med Lars Prins,
Stockholm 25/4-2001

Affärsstrategerna grundades redan 1989 och introducerades på börsen 1997. Företaget
investerar främst i verksamheter som IT/Internet, Life Science/Medicinsk teknik och trådlös
kommunikation. Affärsstrategerna tar en aktiv ägarroll i sina portföljbolag där de hjälper till
med såväl strategiska beslut som operativa frågor. Idag arbetar sex investmentmanagers med
sammanlagt 25 portföljbolag. De räknar med ett avkastningskrav (IRR - Internal Rate of
Return) på 20 procent årligen, vilket historiskt sett har uppnåtts med god marginal.
Affärsstrategerna går in i portföljbolagen redan i startfasen. Vid den första investeringsrundan
investeras max 25 miljoner kronor.

6.1.1 Lars Prins, Informationschef

Lars Prins är utbildad nationalekonom från Uppsala universitet. Han har arbetat som
informationschef på Affärsstrategerna sedan årsskiftet 2001, vilket innebär mycket kontakt
med investerare, press och analytiker för såväl Affärsstrategernas räkning som
portföljbolagens. Tidigare har Lars arbetat på Aros security även där som informationschef.
Andra arbetsgivare har varit Columna samt Svenska Arbetsgivarföreningen.

6.2 IT Provider – intervju med Simon Lindfors,
Stockholm 26/4-2001

IT Provider grundades officiellt 1998 men har arbetat med sina portföljer sedan 1992. Efter att
ha grundat och drivit venture-capitalbolaget Ledstiernan fram till 1995 tog bland annat Johan
Hernmarck initiativ till att starta det mer IT-inriktade venture-capitalbolaget,. I dag arbetar tio
investment managers för IT Provider, alla med gedigen bakgrund inom svensk industri,
management consulting eller investment banking. Tillsammans förvaltar de drygt 3 miljarder
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kronor. Sedan 1992 har sammanlagt drygt 70 portföljbolag förvärvats, varav 27 har sålts eller
börsintroducerats framgångsrikt. Företaget investerar i portföljbolag som befinner sig i start-
eller tidigt expansionsskede och verkar normalt som aktiv ägare i en period på 3-7 år. Under
sitt investeringsåtagande tar IT Provider en aktiv ägarroll i sina portföljbolag och tillsätter
alltid egna styrelseledamöter i portföljbolaget.

IT Provider har inlett nära samarbete med många framstående aktörer på den svenska
marknaden. Här kan bland annat nämnas Sjätte AP-fonden, Ericsson och Telia, AU-System
och Föreningssparbanken.

6.2.1 Simon Lindfors, Investment Manager

Simon är utbildad ekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har en bakgrund inom
såväl konsultbranschen som Corporate Finance. På Handelsbanken Investment Banking
arbetade han framförallt med genomförandet av bolagsförvärv och börsintroduktioner. Simon
är tillsammans med Gösta Johannesson, med 16 års erfarenhet från Equity Capital Markets,
ansvarig för genomförandet av kapitalanskaffning och exitplanering på IT Provider.

6.3 Medicon Valley Capital – intervju med Henrik
Lawaetz, Lund 3/5-2001

Medicon Valley Capital (MVC) grundades för ett och ett halvt år sedan av Henrik Lawaetz.
Företaget består av Henrik och ytterligare två partners med erfarenheter från venture capital
branschen och svensk industri. Företagets placeringar görs inom områdena läkemedel,
bioteknologi och medicinteknologi i öresundsregionen. Investeringarna sker i ett tidigt
stadium av portföljbolagets utveckling varpå relationerna till forskare och entreprenörer är
viktiga. Vidare kännetecknas engagemangen av ett längre perspektiv än placeringar inom t ex
IT-branschen. Detta i kombination med att MVC de facto är relativt nystartat innebär att
företaget i dagsläget inte avyttrat några av sina innehav.

6.3.1 Henrik Lawaetz, VD

Henrik är utbildad till läkare i Danmark och har därefter kompletterat sina studier med en
MBA. Han har arbetat inom läkemedelsindustrin under större delen av sitt yrkesverksamma
liv. På de olika läkemedelsföretagen har han varit ansvarig för klinisk läkemedelsutveckling
och kliniska prövningar såväl i Öresundregionen som internationellt. Han har dessutom varit
VD för Centre for Clinical and Basic Research i Danmark. Centret genomförde under denna
tid två spinoffs, något som lade grunden till Henriks intresse för venture-capitalmarknaden.
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6.4 Itact – intervju med Alex Molvin,
Lund 3/5-2001

Itact grundades 1999 av Jan Nilsson och Martin Gren. Företaget är uppbyggt på en fond i ett
svenskt kommanditbolag. Fondens värde ligger för närvarande på 314 miljoner kronor och är
kopplad till Itact AB som ägs av åtta personer i såväl Lund som Stockholm. Flertalet av
delägarna har själva varit entreprenörer och startat bolag inom hårdvara. De besitter således
mycket kunskap om branschen och specifik teknologi vilket underlättar värderingen av
investeringsobjekten. Itact investerar i tidiga faser av portföljbolagens utveckling och har i
dagsläget endast sex bolag i sin portfölj.

Itact är utformat efter en amerikansk venture-capitalmodell, vilket betyder att företaget agerar
som ett managementbolag gentemot entreprenören. Itact rekryterar kompetent management
till portföljbolagen vilket betyder att en marknadsdriven VD samt personal till ekonomi och
PR-funktioner tillsätts. Denna del av Itacts arbete är viktig för att snabbt kunna få igång en
välfungerade verksamhet i investeringsobjekten.

Det nätverk som Itact byggt upp är en betydelsefull källa för att finna nya investeringsobjekt
med hög potential. Nätverket består bland annat av forskare, professorer och teknologiföretag
såsom Ericsson och Cisco. Kontakterna fyller även en viktig funktion då det kommer till att
generera ytterligare kapital till portföljbolagen samt då det är läge att avyttra dessa.

6.4.1 Alex Molvin, Investmentmanager

Alex är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har även studerat
entreprenörskap i USA och skrev sin magisteruppsats inom venture-capitalmarknaden och
relationen riskkapital/entreprenör. Alex är numera delägare i Itact.

Under studietiden grundade Alex bolaget E-chron tillsammans med några kursare. E-chrons
affärsidé gick ut på att matcha IT-företag med kapital, vilket innebar omfattande arbete med
PR och marknadsföring. Alex lämnade företaget efter en tid, eftersom han istället ville arbeta
mer direkt med venture capital. Inom Itact har han sedan arbetat med
investeringsbedömningar och finansiella lösningar, både i Sverige och internationellt.

6.5 Malmöhus Invest AB– intervju med Nils Homann,
Malmö 4/5-2001

Malmöhus Invest grundades 1979 i en tid då begreppet venture capital var närmast okänt i
Sverige. De är därmed en av de äldsta aktörerna på den svenska venture-capitalmarknaden.
Företaget har under årens lopp hunnit med ett 80-tal framgångsrika exits. Affärsidén går ut på
att engagera sig som aktiv partner i utvecklingsbara små och medelstora företag och
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tillhandahålla kapital såväl som företagsledning94. Rent principiellt är inte branschtillhörighet
en avgörande fråga när det kommer till vilka investeringsobjekt som väljs. Det är istället
teknikinnehållet som utgör centralt beslutsunderlag för val av investeringsobjekt. För att
sprida de finansiella riskerna eftersträvar Malmöhus Invest en väldiversifierad portfölj där det
råder balans mellan olika branscher och företag i olika utvecklingsskeden. I första hand har
emellertid starka positioner inom IT och biomedicin byggts upp, branscher som är väl
representerade i Öresundsregionen. Men även andra sektorer som livsmedelsteknik, logistik
och miljöutveckling ingår i portföljen.

Normalt går Malmöhus Invest in som minoritetsägare med 15-40 % ägarandel i sina
portföljbolag, och har för avsikt att avyttra sina investeringar efter ett engagemang på 3-7 år.

6.5.1 Nils Homann, Investment Manager

Nils Homann har tidigare varit sysselsatt med finansiella frågor i svenska små och medelstora
företag. Sedan sex år tillbaka arbetar han som investment manager för Malmöhus Invest.

6.6 Sjätte AP-fonden – intervju med analytiker,
Göteborg 9/5-2001

Sjätte AP-fonden grundades 1997 då 10 miljarder av de allmänna pensionsmedlen ställdes till
förfogande. Idag förvaltar fonden 18 miljarder i det svenska AP-fondsystemet. På
huvudkontoret i Göteborg arbetar 35 personer med placeringar i mer än 300 svenska företag.
Investeringarna har en särställning bland AP-fonderna, eftersom Sjätte AP-fonden har
möjlighet att investera och uppträda som aktiv ägare i onoterade företag, tillskillnad från de
andra AP-fonderna. På så vis nyttjas även möjligheterna till hög avkastning, som finns inom
de snabbast växande delarna av den svenska ekonomin. Sjätte AP-fonden tillför kapital,
kunskap och kontakter som bidrar till tillväxten i svenska onoterade företag med bärkraftiga
affärsidéer. Fondens uppdrag blir således dels att maximera pensionsmedlens värdetillväxt på
sikt, dels att tillföra onoterade bolag ägarkapital och kompetens. Sjätte AP-fondens nära
samarbete med andra investeringsfonder, investmentbanker och konsultbolag gör att den kan
bidra med såväl industriell erfarenhet som kapital till företag som uppfyller fondens
investeringskriterier.

De strategiska målen återspeglar strävan efter stabilitet, långsiktighet och fördjupad kunskap
på ett antal definierade investeringsområden. Sjätte AP-fonden har som målsättning att avyttra
sina innehav inom en period på 3-5 år.

94 Malmöhus Invest AB, Årsredovisning 2000
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7 Intervjuutfall

I detta kapitel presenteras den empiriska undersökningen. Den bygger på intervjuer med de
tidigare beskrivna svenska venture-capitalbolagen som genomfördes under vecka 17-19 -
2001. Intervjuerna har sammanställts för att visa hur dessa företag agerar vid en kraftig
börsnedgång.

7.1 Förändrade förutsättningar

7.1.1 Frekvens av börsintroduktioner

Affärsstrategerna - Frekvens av börsintroduktioner

Under år 2000 var Affärsstrategernas övergripande exitmål att börsintroducera 90 procent av
sina avyttringsbara portföljbolag. Med dagens vikande börs är antalet marknadsnoterade bolag
obefintligt. Affärsstrategernas ambition är emellertid att höja frekvensen av
börsintroduktioner kommande år till samma historiskt höga nivå som under år 2000.

IT Provider - Frekvens av börsintroduktioner

IT Provider har ofta använt sig av börsintroduktion som exitalternativ. Att avyttra ett
portföljbolag genom en marknadsnotering är emellertid ingen självklarhet, utan beror helt på
hur marknaden ser ut och vilken exitväg som ger högst avkastning. Simon menar att börsen
för tillfället är stängd för marknadsnoteringar, vilket försvårar genomförandet av lyckade
exits.

Medicon Valley Capital - Frekvens av börsintroduktioner

Under år 2001 har MVC inte genomfört några börsintroduktioner av sina innehav. Däremot
pågår omfattande arbete med att förbereda portföljbolagen inför en marknadsintroduktion.

Vid kommande börsintroduktioner lägger MVC vikt vid att portföljbolagen har en intressant
bakgrund och åstadkommit något specifikt. Generellt är börsintroduktion vanligare i bolag
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med en bred bas inom läkemedelsbranschen. Dessa företag bildas ofta genom att mindre
läkemedelsbolag går ihop för att utnyttja synergier av olika teknologier.

Itact - Frekvens av börsintroduktioner

Itact har ännu inte genomfört någon marknadsnotering av portföljbolagen. Flertalet av deras
sex portföljbolag förbereds mot en framtida marknadsnotering.

Malmöhus Invest - Frekvens av börsintroduktioner

I ett historiskt perspektiv använder Malmöhus Invest främst industriell försäljning, men
genomför även börsintroduktion som exitstrategi, om portföljbolaget lämpar sig för detta.
Under första halvan av 90-talet gjordes ett antal förvärv som nu är på väg att avyttras. Skulle
förutsättningarna för börsintroduktioner förbättras kan denna typ av exit bli aktuell. Annars är
det enda vettiga alternativet till börsintroduktion industriell försäljning.

Sjätte AP-fonden - Frekvens av börsintroduktioner

En betydande faktor för antalet genomförda börsintroduktioner är sentimentet på marknaden.
I tider med vikande intresse för placeringar i aktier minskar möjligheterna till exits genom
börsintroduktioner. Sjätte AP-fondens analytiker poängterar dock att om förväntningarna på
portföljbolaget är tillräckligt höga är det fullt möjligt att marknadsnotera även i det allra
bistraste börsklimat.

7.1.2 Kriterier vid börsintroduktioner

Affärsstrategerna - Kriterier vid börsintroduktioner

Det slås aldrig fast vid första investeringsrundan att en börsintroduktion ska genomföras.
Vilket exitalternativ Affärsstrategerna väljer beror på vad som genererar högst avkastning.
Oftast planeras en marknadsnotering 7-8 månader i förväg, ibland så mycket som ett år innan.
Det aktiva arbetet med börsintroduktionen tar ungefär ett halvår, i extrema fall kan det
emellertid gå så snabbt som tre månader. Avgörande för om den planerade börsintroduktion
fullföljs är det pris som kan tas ut för aktierna samt om dessa kommer att kunna fulltecknas.

Affärsstrategerna genomför sina exits inom tre till fem år. En viktig del av strategin är att
företaget ska stanna kvar så länge som de kan tillföra portföljföretaget kapital och kunskap.
Vid förra årets börseufori marknadsnoterades portföljföretagen dock tidigare än annars
brukligt. Normalt sett måste portföljbolagen uppnå en viss standard innan de kan
börsintroduceras. Förutsättningar för att svara på den information som marknaden ställer på
informationsgivning måste till exempel finnas i bolagen.
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För att ett portföljbolag ska lämpa sig för börsintroduktion bör vissa kriterier uppfyllas.
Portföljbolagets affärskoncept och produkt bör vara relativt lättbegripligt för den oinvigde. En
befintlig vinst och ett positivt kassaflöde är emellertid inget krav för marknadsnotering.

IT Provider - Kriterier vid börsintroduktioner

Oftast lämpar sig portföljbolag med en viss inriktning bäst för en börsintroduktion.
Exempelvis lämpar sig service- och tjänsteorienterade företag bättre för börsintroduktioner än
tungt teknologidrivna företag. Detta beror på att det kan vara svårt att kommersialisera de
tekniska produkterna. Detta i sin tur innebär svårigheter att skapa förtroende och övertyga
marknaden att investera i ett sådant företag.

Normalt sett blir en marknadsnotering inte aktuell förrän portföljföretaget kan uppvisa positivt
resultat och hyfsad omsättning. Ett sådant tillstånd brukar ta tre till fyra år att uppnå. Denna
tid kortades ner till endast 9-12 månader under de 18 månader fram till mars 2000 då börsen
steg som mest.

Medicon Valley Capital - Kriterier vid börsintroduktioner

MVC investerar i relativt tidiga faser av sina portföljbolag. Omsättning och vinst utgör därför
inte något primärt kriterium för en börsintroduktion. Istället bör portföljbolagen ha kommit
långt i utvecklingen av sin produkt och teknologi. Portföljföretaget ska ha klarat av andra
fasen i den kliniska läkemedelsutvecklingen som kännetecknas av omfattande kliniska tester.
Det är först efter denna fas i portföljbolagens utveckling som en exit via börsen kan komma
att bli aktuell.

Itact - Kriterier vid börsintroduktioner

Innan den senaste spektakulära börsuppgången var de flesta investerare mycket måna om att
deras portföljföretag skulle ha både försäljning och hyfsad vinst innan en marknadsnotering
kom på tal. År 2000 var det däremot betydligt färre venture-capitalbolag som resonerade på
detta vis. De flesta investerare intresserade sig inte för portföljbolagens omsättning eller
vinstnivå. Portföljföretagen kunde ändå marknadsnoteras relativt enkelt och generera flera
gånger kapitalinsatsen.

Timingen är också viktig för en börsintroduktion, allt för att erhålla högsta möjliga
avkastning. Ett exempel på dålig timing är ett bolag som under 10 år haft både
försäljningstillväxt och vinst – framtiden såg ljus ut. Vid tiden för marknadsnoteringen drogs
företaget emellertid omfattande expansionskostnader och blev rejält nedvärderade på grund av
detta. Som Alex nämnde innan krävs det i dagsläget vinst för att inte bli nedvärderade till
skillnad från för ett år sedan då de flesta portföljbolag gick att börsintroducera framgångsrikt.
Alex menar att det är av den andledningen som det inte är lämpligt att börsintroducera i
dagsläget. Istället tänker Itact vänta tills marknaden för nyintroduktioner ser bättre ut.
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Malmöhus Invest - Kriterier vid börsintroduktioner

Nils på Malmöhus Invest påpekar att en marknadsnotering kommer på tal först då det kan visa
sig vara affärsmässigt riktigt. Detta kriterium gäller för portföljbolaget i fråga såväl som för
Malmöhus Invest. På Malmöhus Invest arbetar man inte efter några specifika mått eller
klassifikationer på utvecklingsgrad i portföljbolagen. I de fall en börsintroduktion övervägs
beror det på rådande omständigheter såsom konjunktur och börsläge. Det är emellertid av
betydelse att ta fasta på varför man överhuvudtaget vill börsintroducera ett portföljföretag.
Det viktigaste skälet till att en börsintroduktion genomförs är för att förse portföljbolaget med
nytt externt kapital. Andra anledningar till varför man kan tänkas välja börsintroduktion är att
man helt enkelt vill sprida ägandet och därmed skapa en ny ägarstruktur.

Nils menar att börsintroduktion som exitalternativ är en relativt ny företeelse. Det är först de
senaste tre åren som denna typ av exit har blivit mer frekvent inom venture-capitalbranschen.
För att en introduktion ska vara lämplig, kan generellt sägas att portföljbolaget bör uppvisa
både hygglig vinst och omsättning. Det finns gott om exempel på vad som händer med företag
som stressas in på börslistorna. Till följd av den senaste börsuppgången finns det idag ett otal
bolag på börsen som egentligen inte har där att göra - företag med bristande affärskoncept och
negativt kassaflöde. Introduktionerna lyckades på grund av den då rådande börsyran.
Spekulanterna kastade sig över bolag med svårbegripliga affärsidéer och dubiös
företagsledning. Den etiska aspekten är mycket viktig för Malmöhus Invest. De skulle aldrig
försöka ta ett bolag till börsen som inte är lämpat för den publika tillvaro en notering de facto
innebär.

Sjätte AP-fonden - Kriterier vid börsintroduktioner

Enligt Sjätte AP-fondens analytiker lämpar sig långt ifrån alla portföljbolag för en
marknadsnotering. I vilken utsträckning man använder sig av börsintroduktion som
exitstrategi beror till stor del på portföljbolagets karaktäristika. För det första är det av vikt att
bolagen har kommit en bit på vägen och kan visa upp övertygande och förtroendegivande
historik. För det andra ställs även krav på storleken av portföljbolagets omsättning och vinst.
Köparnas krav har alltså ökat markant sedan spekulationsbubblan, som nådde sin kulmen
våren 2000.

Många aktörer på marknaden gjorde stora förluster och är inte beredda att göra om samma
misstag igen. Med detta färskt i minnet vill det verkligen till att portföljbolaget kan visa upp
bland annat intjäningsförmåga, välutvecklad säljorganisation och en skicklig ledning inför en
stundande introduktion.

Ett annat viktigt kriterium är att bolaget arbetar med produkter som kan förstås och värderas
på ett riktigt sätt. Av den anledningen lämpar sig bolag som ägnar sig åt exempelvis
avancerade biomedicinska produkter eller IT-lösningar bättre för en industriell försäljning.
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7.1.3 Planeringens påverkan på exitalternativ

Affärsstrategerna - Planeringens påverkan på exitalternativ

En planering mot en viss exit påverkar inte andra val av exit i någon större utsträckning. Även
om en börsintroduktion planeras går det att ändra inriktning om bättre avkastning skulle
kunna genereras genom en industriell försäljning. Om börsintroduktionen redan är
tillkännagiven är det dock svårt att ändra beslutet eftersom många intressenter medverkar i
processen att marknadsnotera bolaget.

IT Provider - Planeringens påverkan på exitalternativ

IT Provider planerar inte för en specifik exit vid första investeringstillfället. Simon på IT
Provider påpekar att de borde planera sina exits mer ingående men att det tyvärr inte alltid
fungerar i praktiken. Däremot görs tidigt upp med entreprenören att någon form av avyttring
kommer att ske inom överskådlig framtid. Vilken exit som väljs beror istället strikt på vilket
alternativ som genererar högst avkastning.

Företagsledningen motsätter sig mycket sällan något exitalternativ. När vi tjänar pengar på en
marknadsnotering tjänar även företagsledningen på det hävdar Simon.

Medicon Valley Capital - Planeringens påverkan på exitalternativ

I de flesta fall planerar MVC för exit redan i de initiala skedena av sina investeringar. Enligt
Henrik på MVC skapas bäst förutsättningar för exit genom att grundligt planera för en
marknadsnotering. Detta på grund av att det är lättare att dirigera om en planerad
marknadsnotering till industriell försäljning än vice versa. I enstaka fall förbereds
portföljföretaget för en industriell försäljning.

Henrik tror inte att planeringen av börsintroduktion försvårar för andra typer av exit, snarare
tvärtom. En planerad industriell försäljning försvårar marknadsnoteringen av ett
portföljföretag. Detta beror på att portföljbolaget måste uppfylla långt fler krav vid en publik
notering än vid en industriell försäljning.

MVC lägger grunderna för en marknadsnotering genom att skapa vissa funktioner i företaget.
Skulle ett lockande tillfälle för en industriell försäljning dyka upp är man emellertid villig att
avyttra den vägen. Den utförliga planeringen för marknadsnotering av portföljbolagen till
trots, tror MVC att endast en femtedel av deras exit kommer att göras över börsen.

Henrik berättar att i ett historiskt perspektiv har industriell försäljning visat sig vara den mest
lönsamma exitvägen när det handlar om bolag i biomedicin- och läkemedelsbranschen.
Genom att sälja till multinationella läkemedelsföretag kommer forskning och teknologi i
portföljbolaget till sin fulla rätt. Dessutom betalar de multinationella läkemedelsbolagen bra
för sina förvärv.
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Itact - Planeringens påverkan på exitalternativ

En börsintroduktion är en omfattande process. Det krävs mycket förberedelser för att
portföljbolaget ska kunna börsintroduceras. Portföljföretaget måste bland annat tillordnas en
revisionsbyrå och i vissa fall invecklade optionsprogram för företagsledningen. Dessutom
måste börsintroduktionen offentliggöras och marknadsföras. Det är även viktigt att förklara
för entreprenören att ett misslyckande inte är otänkbart. På så sätt byggs inte felaktiga
förväntningar upp och man undviker att relationen mellan venture-capitalbolaget och
entreprenören skadas. Planerna för en marknadsnotering kan avbrytas om rätt industriell
köpare dyker upp.

Malmöhus Invest - Planeringens påverkan på exitalternativ

Malmöhus Invest arbetar i regel inte med detaljerade planer för någon specifik exit från första
investeringstillfälle. Då företaget engagerar sig i portföljföretagen, fastställs en gemensam
målsättning för företaget. Den innehåller en grov plan för antingen industriell försäljning eller
publik notering. Förutsättningarna på marknaden skiftar alltför fort för att en bestämd exitväg
ska kunna fastslås redan vid första investeringsrundan. Däremot görs det naturligtvis tidigt
klart att någon typ av exit kommer att bli aktuell.

Om det visar sig att börsen för tillfället är mindre attraktiv som exitväg skiftas fokus snabbt
till andra alternativ. Därför har Malmöhus Invest aldrig kommit i en situation där en
börsintroduktion handgripligen varit tvungen att ställas in.

Sjätte AP-fonden - Planeringens påverkan på exitalternativ

Redan i de initiala förhandlingarna med ägarna till det potentiella portföljbolaget fastslår
Sjätte AP-fonden att någon form av exit kommer att genomföras. Vilken specifik exit som
väljs får tiden utvisa. Det finns nästan alltid en planerad exit, däremot kan förutsättningarna
ändras under tiden vilket gör att man ändrar exitstrategi. Om det är börsintroduktion,
industriell försäljning eller MBO som blir den valda exitvägen beror mycket på framtida
omständigheter, som är svåra att prognostisera. Däremot klargörs noggrant själva syftet med
Sjätte AP-fondens investering i ett initialt skede: vad de kan bidra med i form av
företagsledning; investeringens löptid; samt antal styrelsemedlemmar som kommer att ingå i
portföljbolaget. Även det övergripande målet med själva portföljbolaget diskuteras ingående.
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7.2 Handlingsalternativ vid en kraftig börsnedgång

7.2.1 Vidare engagemang

Affärsstrategerna - Vidare engagemang

I år har Affärsstrategerna ännu inte planerat några börsintroduktioner. Detta beror framförallt
på det svaga intresset för investeringar i onoterade bolag. Företaget har kartlagt
exitmöjligheterna för de olika portföljbolagen. Så gott som samtliga portföljbolag som för ett
år sedan hade kunnat marknadsnoteras framgångsrikt går inte att avyttra denna väg idag.
Affärsstrategerna har valt att avvakta med försäljning av ett antal portföljbolag till hösten
2001. Tanken bakom detta beslut är att de hoppas på att börskurserna återigen ska vända
uppåt och möjligheterna för exits via marknadsnotering på så sätt förbättras.

IT Provider - Vidare engagemang

I IT Providers portfölj finns fyra bolag som hade varit klara börskandidater om
förutsättningarna på marknaden sett annorlunda ut. Möjligheterna till att avyttra bolagen via
industriell försäljning undersöks nu. Enligt Simon är de fyra portföljbolagen mycket attraktiva
objekt för de industriella köparna. Dessvärre är ingen beredd att betala det pris som IT
Provider anser vara motiverat. Eftersom IT Provider inte har någon press på sig att frigöra
kapital har man därför valt att stanna kvar i portföljbolagen för att vänta på bättre bud eller en
fördelaktigare marknad för börsintroduktioner. Tillsvidare återinvesteras ytterligare kapital i
portföljbolagen i och med att de anses ha stor framtida vinstpotential.

Medicon Valley Capital - Vidare engagemang

Som nykomling på marknaden arbetar MVC aktivt med att skapa sig ett namn i venture-
capitalbranschen. Henrik menar att denna strategi är viktig för att i framtiden kunna skaffa
ytterliggare kapital till sina portföljbolag. I dagsläget har MVC stor hjälp av de andra
delägarna i portföljbolagen som till exempel Investor med sitt omfattande kontaktnät. I de fall
portföljbolagen inte kan marknadsnoteras har de starkare aktörerna möjlighet att övertyga
externa finansiärer till att skjuta till ytterligare kapital. Alternativt har de själva medel for att
trygga ett visst finansiellt behov och brygga över en eventuell kapitalbrist.

Itact - Vidare engagemang

Ett av Itacts portföljbolag har en omfattande kundkrets men genererar ingen vinst. Under goda
förhållande på börsen hade bolaget säkert varit ett attraktivt introduktionsobjekt. Eftersom
företaget inte kan börsintroduceras i dagsläget måste kapital skaffas genom private placement.
Private placement kan liknas vid en nyemission, den sker dock utanför börsen och riktas till
privatpersoner och institutionella placerare. Alex menar att en marknadsnotering av
portföljbolaget bör ske inom ett år efter en private placement för att locka till sig ytterligare
investerare.
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Tanken bakom private placement är att finansiera portföljbolagen fram till en
börsintroduktion. På så vis överbryggas sämre exitperioder vilket innebär att framtida bättre
exitmöjligheter kan nyttjas. Enligt Alex följer Itact denna genom att finansiera och stötta
lovande portföljbolag hela vägen fram till exit. Det innebär att Itact eftersträvar att fortsätta
sitt engagemang i portföljbolaget med negativ vinstutveckling. Itact räknar med att bolaget
förhoppningsvis börjat generera vinst om ett till två år och därmed kan bli aktuellt för en
marknadsnotering.

Alex lägger fram ytterligare ett alternativ som innebär att rationalisera och skära i
portföljbolagets kostnader för att minska kapitalförlusten. Risken med det är att tekniken och
utvecklingstakten försämras i portföljföretaget. Syftet med detta agerande är att vända
förlusterna till vinst. Även med små, positiva kassaflöden är det i nästa steg lättare att skapa
förtroende hos investerarna för fortsatt utveckling. För att skapa förutsättningar för
rationaliseringar inom portföljföretaget kan det vara nödvändigt att byta ut delar av ledningen.

Malmöhus Invest - Vidare engagemang

De portföljföretag Malmöhus Invest inte kunnat ta till börsen har man valt att stanna kvar i.
Om syftet med börsintroduktionen har varit att uppbringa ytterligare externt kapital eller att
utöka ägarkretsen har Malmöhus Invest sett sig om efter fler finansiärer som kan tänkas vara
intresserade av att investera i portföljföretaget. Därmed genomförs private placements i de fall
man inte trott sig kunna introducera bolaget framgångsrikt på börsen.

Om beslutsfattarna hos Malmöhus Invest fortfarande tror på portföljföretagets affärskoncept
väljer de att stanna kvar i sin investering. Naturligtvis påverkar portföljbolagets struktur hur
stort förtroende företaget har för investeringsobjektet. Har portföljföretaget exempelvis en
stark ledning ökar förutsättningarna för att lyckas markant.

Sjätte AP-fonden - Vidare engagemang

Under det senast året har Sjätte AP-fonden haft fyra portföljbolag, som de skulle ha kunnat
avyttra genom marknadsnotering om börsmarknaden fortsatt sin positiva utveckling. Strategin
för dessa portföljbolag har i stället blivit att vänta med exit tills det att fullteckning av
emissionen kan säkerställas. Sjätte AP-fondens analytiker poängterar vikten av att en
långsiktig finansiär bör ha målsättningen att finansiera portföljbolagen även i perioder då
möjligheterna för exit är sämre.

7.2.2 Industriell försäljning

Affärsstrategerna - Industriell försäljning
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För en del portföljföretag utreds om en industriell försäljning kan genomföras istället för en
marknadsnotering. Genom att använda sig av sina kontakter i venture-capitalföretagets
nätverk hittas nu potentiella köpare till portföljbolagen. Detta kan dock vara svårt att hitta
inom Sveriges gränser varpå Affärsstrategerna har sökt sig till USA och Indien i jakten på
potentiella köpare. I dessa båda länder har de investerat i portföljbolag för att kunna utvidga
sitt nätverk. De kontakter som knyts med andra investerare i arbetet med dessa innehav
underlättar arbetet att finna köpare åt de svenska portföljbolagen.

Att nätverket är så pass betydelsefullt beror på att det annars är svårt att överhuvudtaget
genomföra en industriell försäljning. Det händer mycket sällan att en potentiell köpare skulle
råka hitta portföljbolaget på Affärsstrategernas hemsida på Internet och fastna för idén till den
grad att de är villiga att köpa företaget.

Under perioden med svårigheter att använda börsintroduktion som exit har Affärsstrategerna
lyckats genomföra ett par industriella försäljningar. Affärsstrategerna tar dock inte alltid mot
industriella bud på portföljföretagen. Även om budet skulle generera avsevärd avkastning, så
är det viktigt att ta hänsyn till portföljföretagets framtida utveckling. Affärsstrategerna
exemplifierar med ett fall där man i samstämmighet med ledningen i portföljbolag nekat en
stor aktör ett industriellt förvärv. Detta berodde delvis på att portföljföretaget spåddes en
mycket lovande framtid, dels på att det fanns en risk att portföljbolagets patent skulle komma
att förstöras, allt för att hindra konkurrens med den stora aktörens produkter.

Att välja industriell försäljning istället för börsintroduktion brukar inte stöta på något
motstånd i portföljbolagets företagsledning. Även de tjänar vanligtvis på överenskommelsen.
Om alternativet till industriell försäljning är konkurs eller likvidation är valet lätt.

IT Provider - Industriell försäljning

Fördelen med denna form av exit är att den generellt kan genomföras i ett tidigare skede av
portföljbolagets utveckling än vad som annars är brukligt vid en marknadsnotering. Simon på
IT Provider pekar på vikten av att aktivt leta efter potentiella köpare inför en industriell
försäljning. Det händer sällan att bud på portföljbolagen ges utan att IT Provider tidigare har
tagit kontakt med intresserade köpare. Under den senaste tiden har IT Provider genomfört en
rad realiseringar av portföljbolag genom denna typ av exit.

Under den uppåtgående börsmarknaden fram till våren 2000 kunde dock portföljföretag som
egentligen inte var redo för marknadsnotering framgångsrikt börsintroduceras. Omvänt
påverkas värderingen av portföljbolaget negativt inför en industriell försäljning i händelse av
en börsnedgång.

Medicon Valley Capital - Industriell försäljning

Henrik på MVC påpekar att möjligheterna till industriell försäljning har förbättrats den
senaste tiden. Förändringarna beror på de megafusioner inom läkemedelsbranschen som har
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gjort läkemedelsföretagen finansiellt starkare. En direkt följd av detta är att mindre
biomedicinföretag fusioneras i allt större utsträckning. Fler tunga aktörer inom branschen
trissar upp priserna på portföljbolagen. Detta faktum är en bidragande orsak till att industriell
försäljning av medicinskt inriktade portföljbolag ökat markant. Tendensen är tydligast i USA,
men har även börjat göra sig gällande i Europa.

För stora läkemedelsbolag är köpet av portföljbolagen av strategisk betydelse. Den forskning
och kreativitet som ryms inom ett litet innovativt företag kan vara avgörande för det köpande
bolagets framtida framgångar. Detta innebär att de stora läkemedelsbolagen är beredda att
köpa kunskapen till höga priser. Ett exempel på detta är Novo-nordisk (ledande på insulin på
80 talet) som anskaffade tekniken för genteknologiskt framställt insulin genom att förvärva ett
litet företag i USA långt över marknadsvärdet.

Itact - Industriell försäljning

Portföljbolag med tekniskt avancerade produkter lämpar sig oftast bättre för industriell
försäljning. Ett av Itacts portföljbolag har en komplicerad marknad och har svårt för att bygga
upp distributionskanaler. Dessa företag passar bättre för uppköp där köparen är intresserad av
företagets teknologi. Ett annat av Itacts portföljbolag kan å andra sidan göra något på egen
hand och har mer stabilitet genom stora tillgångar i form av personal, fabrik etc. och passar
därför i bättre för börsintroduktion.

Malmöhus Invest - Industriell försäljning

Nils på Malmöhus Invest påpekar att industriell försäljning egentligen är det enda lönsamma
alternativet till en börsintroduktion. I tider med vikande konjunktur och svalt intresse för
aktier kan Malmöhus Invest mycket väl generera goda vinster med denna typ av exit.
Erfarenheterna visar att börsintroduktion inte alls behöver vara den mest lönsamma
exitalternativet. Vilken inriktning som slutligen väljs beror på vad som kommer att generera
högst avkastning. Som alla andra vinstdrivande verksamheter är även Malmöhus Invest
ambition att maximera avkastning.

I och med minskade möjligheter till exit via marknadsnotering har Malmöhus Invest det
senaste halvåret framgångsrikt genomfört ett par industriella avyttringar.

Sjätte AP-fonden - Industriell försäljning

Om det visar sig att en industriell försäljning av portföljbolaget skulle generera högre
avkastning väljs i stället detta exitalternativ. Eller om intresset för att investera i bolaget skulle
visa sig uselt vid en marknadsnotering kan arbetet i portföljbolaget relativt lätt anpassas till
andra typer av exit. Alternativa exitvägar finns alltid att tillgå, menar Sjätte AP-fondens
analytiker.
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Till följd av det minskade intresset för nyintroduktioner har Sjätte AP-fonden koncentrerat sig
på industriell försäljning av de bolag man önskat avyttra. Det senaste halvåret har ett par
portföljbolag realiserats denna väg.

7.2.3 MBO och försäljning till annat venture-capitalbolag

Affärsstrategerna - MBO och försäljning till annat venture-capitalbolag

Den mest utslagsgivande faktorn för val av exit är hur mycket pengar som kan erhållas för
bolaget. På grund av den låga avkastningen är exitalternativ som MBO och uppköp av annat
venture-capitalbolag sällsynt hos Affärsstrategerna. Däremot förekommer det att venture-
capitalbolag byter portföljbolag med varandra, men detta tillhör ovanligheten.

Enligt Lars Prins på Affärsstrategerna är den enda anledningen till att ett venture capital bolag
skulle sälja en investering till en annan att investeringsbeslutet i det säljande venture-
capitalbolaget inte är optimal. Det baserar han på att i de fall ett venture capital företag vill
sälja en investering beror det på att man är övertygade om att ett annat venture capital företag
kan driva portföljbolaget vidare bättre, därmed borde man inte ha investerat i bolaget från
början.

IT Provider - MBO och försäljning till annat venture-capitalbolag

MBO genomförs mycket sällan för IT Providers portföljbolag. Detta har inte utgjort något
alternativ till en marknadsnotering eftersom företagsledningen oftast inte har medel till att
finansiera en MBO. Dessutom eftersträvas marknadsnotering och industriell försäljning då
även företagsledningen tjänar ekonomiskt på dessa exitalternativ.

Försäljning av portföljbolaget till annat venture-capitalbolag är mycket sällsynt.

Itact - MBO och försäljning till annat venture-capitalbolag

MBO är ett exitalternativ som kan regleras i avtal med entreprenören. Om venture-
capitalbolaget inte genomfört en exit inom 3-5 år beroende på att det inte funnits tillfälle för
lämplig avyttring kan entreprenören komma att bli tvungen att köpa ut venture-capitalbolaget.
Detta är en slags riskminimering från ett venture-capitalföretags sida berättar Alex. Det bör
nämnas att MBO genomförs endast i de fall det finns pengar kvar i portföljbolaget och
venture-capitalbolaget inte kan hitta någon annan köpare. Finns det ingen vinst och inget att
bygga vidare på är MBO ett alternativ för att få tillbaka investerade pengar, menar Alex.

Malmöhus Invest - MBO och försäljning till annat venture-capitalbolag

I vissa fall kan företagsledningen i portföljbolaget tillåtas att köpa ut övriga investerare. Detta
exitalternativ genomförs normalt sett då intresset för portföljbolaget är svalt och nytt kapital
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från externa finansiärer är svårt att skjuta till. Exit via MBO genererar inte någon avsevärd
avkastning åt investerarna. Men om de ursprungliga ägarna vill fortsätta driva sin verksamhet
är detta alternativ klart bättre än resoluta lösningar som likvidation eller konkurs.

Sjätte AP-fonden - MBO och försäljning till annat venture-capitalbolag

Enligt Sjätte AP-fondens analytiker genomförs MBO främst då det uppstår intressekonflikter i
portföljföretaget och situationen låser sig. Konflikten beror oftast på meningsskiljaktigheter
mellan de externa ägarna och entreprenören. Meningsskiljaktigheterna kan mynna ut i en
MBO som oftast finansieras av företagsledningen tillsammans med en annan extern finansiär.

Enligt Sjätte AP-fondens analytiker finns det andra orsaker förutom kapital brist till att
ägarstrukturen i portföljbolagen förändras. En anledning kan vara att en finansiär vill minska
sitt engagemang, beroende på att portföljbolaget inte ligger i linje med deras strategi. Med
andra ord söks renodling och konsolidering av verksamheten. Ett annat tänkbart scenario är då
en finansiär som vill fortsätta med sitt engagemang, övertygas om att de kan göra
synergivinster med andra portföljbolag, och vill därför köpa ut hela bolaget.

7.2.4 Likvidation/Konkurs

Affärsstrategerna - Likvidation/Konkurs

Affärsstrategerna har tvingats likvidera några portföljbolag under börsnedgången. Ett av dessa
tvingades nyligen till likvidation, eftersom det saknades tillräckligt med förtroende och
intresse för portföljbolaget. Det visade sig vara svårt att tillföra ytterligare kapital genom
marknadsnotering. Enligt Lars på Affärsstrategerna berodde misslyckandet även på den dåliga
marknaden för börsintroduktioner. Efter sex månaders försök att avyttra bolaget gav
Affärsstrategerna till slut upp och fattade beslutet om likvidation. Visserligen hade
portföljbolagets patent stor framtidspotential och hade på sikt affärskonceptet kunnat bli en
succé. Tyvärr skulle det i dagsläget kosta alldeles för mycket att utveckla bolaget vidare och
utan möjligheter att skaffa mer kapital via en börsintroduktion – timingen var helt enkelt fel.

IT Provider - Likvidation/Konkurs

Så gott som alla investeringsled har påverkats av börsnedgången, vilket har inneburit
svårigheter att finna riskvilligt kapital till ett antal av IT Providers portföljbolag. Därför har
företaget sett sig tvingade att försätta tre portföljbolag i konkurs. Det bör nämnas att samma
bolag förmodligen hade gått att marknadsnotera framgångsrikt för ett och ett halvt år sen då
börsen stod på topp. Även marknaden för industriell försäljnings har delvis försämrats för
vissa portföljbolag i och med den starka börsnedgången. Jämfört med tidigare har kraven på
portföljbolagen ökat samtidigt som de värderas lägre av markanden.

Som ett sista försök att tillföra mer riskvilligt kapital till portföljföretagen har IT Provider
tagit hjälp av olika investmentbanker. Om portföljbolagen trots denna åtgärd inte utvecklas i
önskvärd riktning återstår inga andra alternativ än att likvidera företagen. IT Provider försöker
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alltid minimera förlusten i de fall man tvingas att likvidera ett portföljbolag. Simon betonar
vikten av att sköta det hela under ordnade former. Likvidation eftersträvas framför det mer
resoluta alternativet att försätta portföljbolaget i konkurs.

Medicon Valley Capital - Likvidation/Konkurs

För att undvika likvidation eller konkurs bör portföljbolaget uppfylla de delmål som gjorts
upp i samråd med venture-capitalfinansiärerna, menar Henrik. Forskningen inom
läkemedelsrelaterade bolag är mycket tidskrävande. Det är därför av stor betydelse att
uppsatta tidsramar hålls, annars riskerar företagen tappa marknadens förtroende. Ytterst skulle
detta kunna innebära att portföljbolaget tvingas till likvidation. Ett annat vanligt
förekommande skäl till likvidationer inom branschen är då det framställda medikamentet inte
verkar som förväntats.

Itact - Likvidation/Konkurs

Itact har ännu inte tvingats likvidera eller försätta något av sina portföljbolag i konkurs. En
likvidation eller konkurs genomförs då det inte finns någon framtida vinstpotential i
portföljbolaget. Anledningen till att likvidera eller försätta ett portföljbolag i konkurs kan bero
på många olika faktorer. Vanligast är dock obsolet teknologi, dålig management, fel personal,
tuff konkurrens eller att företaget helt enkelt misslyckats i kommersialiseringsprocessen och
därmed saknar intäkter. Alex nämner i samband med detta ett portföljbolag där Itact erbjudits
investeringsmöjligheter. Itact tackade nej då de ansåg att fel personer till ledningen
rekryterats.

Alex menar att en likvidation av ett portföljbolag är bättre än att försätta bolaget i konkurs.
Till skillnad från en konkurs kompenseras de anställda och fordringsägarna betalas vid en
likvidation. Att ha konkurser bakom sig kan även innebära dåligt rykte för venture-
capitalbolaget säger Alex.

Malmöhus Invest - Likvidation/Konkurs

Om ingen annan utväg finns likvideras portföljbolaget alternativt försätts i konkurs.

Sjätte AP-fonden - Likvidation/Konkurs

Det är inget handlingsalternativ för Sjätte AP-fonden att strypa kostnader och hindra
portföljbolagets utveckling om det skulle visa sig att ett bolag med lovande verksamhet kräver
fortsatt finansiering. Deras policy är att så länge portföljbolagen uppnår sina uppsatta delmål,
bör fonden fortsätta att investera och inte skära i utvecklingen eller försätta portföljbolagen i
konkurs. Däremot om inte dessa delmål uppnås finns det inga andra alternativ än en konkurs
eller likvidering.
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I detta kapitel har vi beskrivit hur sex olika svenska venture-capitalföretag har gått tillväga
eller anser att man bör gå tillväga, då den rådande konjunkturen gör det svårare för en
marknadsnotering av portföljbolagen. Vi har beskrivit vilka kriterier de har beaktat vid sina
val. I nästa kapitel använder vi oss av detta empiriska material som kommer att kopplas
samman med de tidigare beskrivna teorier för att skapa klarhet i varför dessa tillvägagångssätt
har valts.
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8 Analys

I analyskapitlet beskrivs först de förändrade förutsättningar på den svenska venture-
capitalmarknaden som ligger till grund för vår problemformulering. Därefter tolkas de mer
specifika områdena av exitproblematiken för att klargöra processerna kring hur venture-
capitalbolagen agerar vid en kraftig börsnedgång

I problemformuleringen redogörs för den kraftiga börsnedgången under slutet av 2000 och
början på 2001 som påverkat de svenska venture-capitalbolagens möjligheter att avyttra sina
investeringar. Med detta scenario i åtanke ställde vi oss frågan hur venture-capitalbolagen
handskas med situationen samt hur deras handlingsalternativ har påverkats. I analysen
redogör vi för varför venture-capitalbolag väljer de handlingsalternativen, hur dessa
genomförs samt vilka problem det innebär.

8.1 Förändrade förutsättningar

Våra intervjuer med fallföretagen bekräftade att förutsättningarna för genomförandet av exit i
de svenska venture-capitalbolagen har påverkats markant av börsnedgången under hösten
2000 – våren 2001. Fallföretagen har uppmärksammat ett minskat intresse för de planerade
marknadsnoteringarna av portföljbolagen.

På samma manér som den höga efterfrågan under 1999-2000 styrde upp priset på
portföljbolagen, sänker dagens låga efterfrågan priset till oacceptabla nivåer för venture-
capitalbolagen. På grund av de förändrade förutsättningarna skulle alltså priset på
portföljbolagen vid en börsintroduktion hamna under venture-capitalbolagens accepterade
prisnivå. Detta innebär i sin tur att venture-capitalbolagen väljer att avstå från att avyttra
portföljbolagen. Förhållandet illustreras i diagrammet nedan.
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FIGUR 8.1 UTBUDS OCH EFTERFRÅGEFUNKTION

Enligt våra fallföretag styrs deras exitbeslut i hög utsträckning av det pris som kan erhållas för
portföljbolagen. Det innebär att den förväntade avkastningen är den mest betydelsefulla
variabeln för att avgöra venture-capitalbolagens handlande. I de fall en marknadsnotering
visar sig ogenomförbar måste således venture-capitalbolagen ta beslut om alternativa
exitvägar för sina investeringar.

Material från tidigare empiriska studier visar att venture-capitalbolagen har ett antal olika
exitalternativ att tillgå för att avyttra sina portföljbolag95. Nedan analyseras de olika
handlingsalternativ som finns att tillgå vid en kraftig börsnedgång.

8.2 Vidare engagemang

8.2.1 Varför väljs ett vidare engagemang

Vi menar att valet av ett vidare engagemang i portföljföretagen under de rådande
omständigheterna kan förklaras av att värderingen av företagen sjunkit till en alltför låg nivå.
Detta innebär att priset ligger klart under det avkastningskrav som har ställts upp av våra
fallföretag. Samtliga sex fallföretag valde att fortsätta sitt engagemang i ett antal portföljbolag
där en marknadsnotering inte var möjlig att genomföra.

En av anledningarna till denna restriktiva hållning är att venture-capitalbolagen tror att
marknaden för börsintroduktioner åter ska ta fart. Vid en högre efterfrågan bör priset stiga till
en nivå där fallföretagen åter kan tänka sig att marknadsnotera sina portföljföretag. Teoretiskt
kan fallföretagens agerande förklaras av hypotesen om den effektiva marknaden (EMH). Den
vikande konjunkturen är en annan orsak till varför vidare engagemang har valts.

95 Se kapitel fem om exitprocessen

Källa: Parkin et al Economics
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Nedvärderingen av portföljbolagen kan alltså bland annat förklaras av att marknaden för
börsintroduktioner inte uppfyller informationskriterierna för en effektiv marknad.
Ineffektiviteten beror på att viss information om värdeskapande processer i portföljbolagen
inte är tillgänglig för utomstående investerare. Fenomenet informationsasymmetri gör sig
gällande eftersom mer information om portföljbolagets verksamhet är tillgänglig för venture-
capitalbolaget och entreprenören. De kan därför säkrare uppskatta potentialen i
portföljbolaget, något andra investerare kan ha svårigheter med.

Enligt fallföretagen kan det till och med vara problematiskt för vissa av deras
investmentmanagers med bakgrund inom konsult- och finansvärlden att förstå potentialen hos
de mest tekniskt komplicerade portföljbolagen. Informationsproblematiken gör sig således
inte bara gällande mellan venture-capitalbolaget och de externa investerarna utan även mellan
venture-capitalbolagets personal och entreprenören. Detta understryker ytterligare
svårigheterna för investerare att värdera portföljbolaget och därmed bestämma ett rimligt pris.

Förutom den ovan nämnda ineffektiva marknaden är den rådande konjunkturen en annan
faktor som påverkar värderingen av portföljbolagen och därmed beslutet för vidare
engagemang. Nedreviderade prognoser för den allmänna ekonomiska utvecklingen medför att
investerarnas även sänker portföljbolagens prognoser för framtida kassaflöden. En direkt följd
av detta är en minskad efterfrågan på portföljbolagen.

Vi kan dra slutsatsen att konjunkturen och den ineffektiva marknaden påverkar utomstående
investerares värdering av portföljbolagen. Det innebär att externa investerare och potentiella
industriella köpare måste förlita sig på sina egna kunskaper om den bransch portföljföretaget
verkar i samt på den information som venture-capitalbolagen och entreprenören
tillhandahåller. Av den anledningen kan vi jämföra investerarens värdering av ett
portföljbolag idag med den som gällde under börsuppgången och med det värde som
fallföretaget och entreprenören anser vara motiverat. Denna jämförelse illustreras nedan i
modell 8.2.

FIGUR 8.2 MODELL AV FÖRVÄNTAT KASSAFLÖDE

CF=0

Värde i dagsläget
Motiverat värde
Värde under börsuppgången
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Att fallföretagen väljer ett vidare engagemang kan således förklaras av att de jämför
marknadspriset för portföljbolagen i dagsläget med det framtida förväntade marknadsvärdet.
Slutsatsen blir att de i dagsläget anser portföljbolaget vara undervärderat. Ett fortsatt
engagemang syftar därmed till att dels försöka öka värdet i portföljbolagen och dels vänta ut
marknaden tills förutsättningarna för börsintroduktioner förbättras. Under denna period av
avvaktan finns emellertid ett antal åtgärder för att öka intresset för och därmed värderingen av
portföljbolagen.

8.2.2 Ytterligare motiv för vidare engagemang

I fallföretaget Affärsstrategerna lyftes även den etiska aspekten fram till varför de har valt att
stanna kvar i vissa portföljföretag. De redogjorde för ett bolag som hade kunnat säljas till ett
högt pris i en industriell försäljning men valde av etiska skäl ett vidare engagemang. Även
Nils Homann på Malmöhus Invest lade tyngd vid den etiska aspekten vid val av exit. Om
risken finns att portföljbolaget och dess ägare skulle fara illa av en börsintroduktion väljer de
hellre att fortsätta sitt engagemang, trots att en mycket hög avkastning skulle kunna erhållas.

Den avkastning venture-capitalbolaget kan erhålla är av stor betydelse för vilken exit som
väljs men som beskrivits finns det även andra faktorer som påverkar handlingsalternativen.
Detta kan även kopplas till ett rationellt beteende, eftersom fallföretagen är måna om att de
ska ha ett gott rykte bland entreprenörer. Ett gott rykte bland dessa underlättar för framtida
investeringar.

8.2.3 Hur genomförs ett vidare engagemang

Fallföretagen har framförallt betonat två olika strategier att falla tillbaka på under ett vidare
engagemang. De går ut på att öka kapitaltillförseln eller att rationalisera kostnader i
portföljbolagets verksamhet.

Ökad kapitaltillförsel

Syftet med att tillföra nytt kapital till portföljbolagen är att främja fortsatt utveckling.
Fallföretagen fortsätter att stödja portföljbolagen med både operativa och strategiska beslut
för att öka värdet på portföljbolagen. Däri innefattas ofta en förändring av portföljbolagets
ledning och dess kompetensinriktning.

I de fall man inte egenhändigt kan stå för denna vidarefinansiering söker sig fallföretagen till
andra, utomstående investerare såsom investmentbanker och privata placerare. Fallföretagen
betonar vikten av att ha att ett välutbyggt nätverk vilket gör processen med att finna nya
finansiärer betydligt enklare. Marknaden för ytterligare investeringsrundor har enligt IT
Provider och Itact precis som exitmarknaden mattats av och därmed försvårat ytterligare
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kapitalanskaffning till portföljbolagen. Ett välutbyggt nätverk är alltså betydelsefullt för att en
återfinansiering ska vara genomförbar.

Vad det nya kapitaltillskottet innebär för värderingen av portföljföretaget kan exemplifieras i
kassaflödesmodell nedan:

FIGUR 8.3 NY KASSAFLÖDESMODELL

Rationalisering av kostnadsstruktur

Itact menar att det finns ett alternativ till ytterligare finansieringsrundor. Detta skulle vara att
skära ner på utvecklingskostnaderna i portföljbolaget och försöka kommersialisera eventuella
produktprototyper för att raskt kunna få ut dem på marknaden. Enligt Itact kan åtgärder som
dessa hjälpa till att skapa ett positivt kassaflöde vilket i sin tur ökar intresset, förtroendet och
förväntningarna på portföljbolaget. Vi anser att efterfrågan på de onoterade bolagen således
borde öka, vilket leder till ett högre pris vid en exit. Detta leder i sin tur till att portföljbolagen
kan avyttras eftersom prisnivån ligger i linje med fallföretagens avkastningskrav (IRR). Hur
rationaliseringarna kan påverka kassaflödet illustreras i figur 8.3 ovan.

8.3 Industriell försäljning

8.3.1 Varför industriell försäljning

Trenden i venture-capitalbolagens avyttringsstrategier har i och med börsnedgången skiftat
från marknadsnotering till industriell försäljning96. Samtliga fallföretagen utom MVC och

96 Levander, M. (2001) Riskkapitalister siktar inte längre mot börsen

CF=0

Ökad kapitaltillförsel
Normal utveckling
Rationalisering av kostnader
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Itact har avyttrat ett antal portföljföretag via industriell försäljning under de försämrade
förutsättningarna för nyintroduktioner. Enligt fallföretagen själva hade dessa portföljföretag
kunnat marknadsnoteras då efterfrågan på onoterade bolag var som högst.

Återigen kan slutsatsen dras att fallföretagen har en lägsta accepterad prisnivå på sina
portföljbolag. Om buden går under denna nivå är de inte beredda att avyttra sina innehav i
portföljbolaget. Däremot om ett tillräckligt högt pris erhålls på annat håll, till exempel via
industriell försäljning, kan en exit genomföras. Enligt fallföretagen har även marknaden för
industriell försäljning svalnat i takt med en vikande börsmarknad. Detta förhållande är logiskt,
eftersom marknadsvärdet vid en börsintroduktion bör korrelera med priset vid en industriell
försäljning. Om det finns en marknad för båda typerna av exits ökar möjligheterna att erhålla
ett högre pris eftersom efterfrågan på portföljbolagen stiger.

Ytterligare en anledning till att venture-capitalbolagen i dagsläget väljer att avyttra via
industriell försäljning är att det är enklare att övertyga en kunnig köpare i portföljbolagets
bransch om dess framtida potential. Informationsasymmetrin blir på så vis lättare att
överbrygga vilket gör att venture-capitalbolaget kan ta ut priser som motsvarar
avkastningskravet. Detta beror på att venture-capitalbolaget kan ge köparen en bild av
företaget som gör att köparen är villig att betala ett rimligare pris, ur venture-capitalföretagets
perspektiv. Dock var det även möjligt att under den positiva börstrenden framgångsrikt
marknadsnotera de tekniskt avancerade portföljbolagen. Portföljbolagens struktur och
inriktning kan således förklara varför det sker fler industriella försäljningar i det rådande
börsklimatet, även om våra fallföretag betonade att marknaderna för exit korrelerade.

Fallföretagen påpekar vidare att en industriell försäljning kan genomföras tidigare än en
marknadsnotering. Möjligheten för venture-capitalbolaget att realisera sin investering i ett
tidigare skede ger dem tillfälle att frigöra kapital. De likvida medlen kan i sin tur användas för
att finansiera andra portföljbolag i behov av kapitaltillförsel. Vi anser att industriell
försäljning av den här anledningen är mer aktuellt idag eftersom fallföretagen beskrivit
svårigheten att engagera ytterligare finansiärer i senare investeringsfaser. Att använda
industriell försäljning på det ovan beskrivna sättet är radikalt, men kan vara ett måste för en
del venture-capitalbolag.

8.3.2 Hur genomförs en Industriell försäljning

Fallföretagen beskriver att en förutsättning för att kunna genomföra en industriell försäljning
med hög avkastning är ett omfattande nätverk av eventuella köpare. Affärsstrategerna menar
lite skämtsamt att det knappast finns någon köpare som på måfå letar på Internet och som
plötsligt fattar tycke för ett av deras portföljföretag. Nätverket blir viktigare vid en vikande
börsmarknad då marknadsnotering inte är ett tillgängligt exitalternativ.

Samtidigt som arbetet gentemot uppköpare i nätverk beskrivits som betydelsefullt menar både
MVC och Itact att problemet inte är att hitta industriella budgivare. Svårigheten ligger snarare
i att välja. MVC antyder att aktivt bygga nätverk med eventuella budgivare inom
läkemedelsbranschen inte är första prioritet. Portföljföretagen i läkemedelsbranschen är
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nämligen av strategisk betydelse för ett antal stora läkemedelsbolag. Detta innebär att
läkemedelsbolagen har kontinuerlig översikt över uppköpskandidater, och att MVC inte
behöver anstränga sig i vidare mån för att hitta intresserade industriella köpare.

Vi anser därför att vikten av nätverk vid exitprocessen för de olika fallföretagen är beroende
av vilka slags företag som ingår i deras portfölj. Detta baserar vi på att både Itact och MVC är
specialiserade företag vars portföljbolag håller hög nivå inom forskning och utveckling och
som genererar ett stort intresse från ansenliga aktörer inom samma bransch. Dessa stora
aktörers intresse skapar en hög efterfråga för såväl Itacts som MVCs portföljbolag vilket leder
till att de inte behöver bygga upp omfattande nätverk. Nätverken kommer till dem istället.

Vi menar vidare att nätverken är av större betydelse för de andra fallföretagen vid
genomförandet av industriella försäljningar. Nätverken hjälper till att sprida specifik
information om portföljbolagen vilket överbryggar delar av informationsasymmetrin. Detta
leder till att priset på portföljbolagen ökar och att venture-capitalbolagen kan erhålla
intressanta bud. Nätverket skapar vidare, till skillnad från sporadiska kontakter med köpare,
ett förtroende mellan köparen och säljaren. Detta förtroende består i att parterna ger en
sanningsenlig bild av informationen vid den kontinuerliga kontakten. Ett venture-capitalbolag
skulle kunna måla upp en skön bild av sitt portföljbolag för att erhålla ett högre bud. En sådan
företeelse skadar dock nätverket och ger venture-capitalföretaget ett skamfilat rykte. Det
innebär att venture-capitalbolaget bör eftersträva att inte överprissätta ett portföljbolag vid en
industriell försäljning, på samma sätt som de bör undvika att överprissätta aktiekursen vid en
börsintroduktion. Jämför Megginson97, kapitel fyra.

8.3.3 Problem med Industriell försäljning

Tidigare genomförda undersökningar tryckte på vikten att planera mot en exit. Denna
planering ansåg vi skulle kunna påverka portföljbolagen i en viss riktning vilket skulle kunna
försvåra för andra typer av exit.

Det visade sig dock att endast MVC planerade mot en specifik exit. MVC styr portföljbolagen
mot en framtida börsintroduktion. Denna styrning beror på att det är svårare att ändra
inriktningen på exit från en planerad industriell försäljning till en börsintroduktion än tvärtom.
Det finns således inte någon anledning för oss att dra slutsatsen att planeringen mot en
marknadsnotering försvårar genomförandet av en annan exit. Våra fallföretag hävdar att det är
snarare så att planering mot marknadsnotering kan innebära fler möjligheter till alternativa
exits.

Ett annat tänkbart scenario vore att företagsledningen/entreprenören i ett portföljbolag
motsatte sig att bli en del av ett större företag genom en industriell försäljning. Vi baserade
detta resonemang på att företagsledningen eller entreprenören inte skulle vilja bli en del av ett
större företag och därmed tappa viss kontroll över portföljbolaget. Fallföretagen ansåg dock
att detta problem var av mindre betydelse.

97 Megginson, W., et al, (1991) Venture capital certification in initial public offerings



66

Kapitel 8 Analys

För att gardera sig mot eventuella meningsskiljaktigheter mellan entreprenören och venture-
capitalbolaget har dock ett par av fallföretagen endast investerat i portföljbolag där venture-
capitalföretag är i majoritet. På så sätt kan de säkerställa att en exit genomförs inom en
överskådlig tid. Entreprenören kan därför inte ändra sig och bygga sitt eget imperium även om
han skulle vilja det. Att fallföretagen försäkrar sig på det sättet strider emot att konflikter med
företagsledning/entreprenör är av ringa betydelse. Vi anser även att det låga antalet
genomförda MBOs är en följd dels av få konflikter mellan venture-capitalbolagen, dels av att
venture-capitalbolagen genom röstmajoritet säkerställer att en MBO inte blir en exitmöjlighet.

8.4 Management Buy-Out

Från tidigare empiriska undersökningar framgår att MBO inte är något eftersträvansvärt
exitalternativ för venture-capitalbolag. Skälet till detta är att en MBO sällan lever upp till
avkastningskraven för det investerade kapitalet.

8.4.1 Varför Management Buy-Out?

Utifrån våra intervjuer verkar inte MBO vara något vanligt handlingsalternativ då
börsmarknaden är stängd för nyintroduktioner. Fallföretagen Malmöhus Invest och Sjätte AP-
fonden angav emellertid, den dåliga avkastningen till trots, att MBO kan komma på tal i
särskilda situationer. Framförallt ansåg de att detta handlingsalternativ kan vara lämpligt vid
intressekonflikter mellan venture-capitalbolaget och portföljföretaget.

Att fallföretagen försöker undvika intressekonflikter har delvis att göra med att de vill
undvika MBO i möjligaste mån. Fallföretagen eftersträvar även att ett syndikat av venture-
capitalbolag har röstmajoritet i portföljbolagets styrelse. På så vis kan de styra portföljbolaget
mot en eftersträvansvärd exit även vid eventuell intressekonflikt. I slutänden innebär detta att
venture-capitalbolagens kapital inte binds i verksamheter där exitmöjligheterna är tveksamma
och där de måste förhandla för att kunna återfå det investerade kapitalet.

En annan situation då en MBO kan vara berättigad är då ledningen vill fortsätta driva
verksamheten trots dåliga framtidsutsikter för portföljbolaget. Fallföretagen beskriver att en
del av deras portföljföretag inte följer den utvecklingsplan som de tillsammans med
entreprenören tagit fram. I dessa fall kan en MBO vara ett alternativ. Därmed kan en
likvidation av portföljbolaget undvikas.

Kontentan blir att en MBO är en alternativ lösning för en del portföljbolag där venture-
capitalbolaget av olika skäl inte vill driva sitt engagemang vidare. Dock måste
portföljföretaget vara så pass etablerat att företagsledningen/entreprenören anser att
verksamheten kan drivas vidare utan venture-capitalbolagets medverkan.



67

Kapitel 8 Analys

8.4.2 Problem vid Management Buy-Out

En anledning till att MBO förekommer relativt sällan kan vara att
företagsledningen/entreprenören saknar kapital till att köpa ut venture-capitalbolaget.
Utomstående finansiärer erbjuder sig sällan att tillskjuta ytterligare kapital till ett företag där
det är svårt att genomföra en exit och likviditeten i aktien i stort sätt är obefintlig (se
försäljning till annat venture-capitalföretag). För företagsledningen/entreprenören återstår då
att uppbringa kapitalet på egen hand.

8.5 Försäljning till annat venture-capitalföretag

Tidigare empiriskt material från USA visar på att en försäljning av ett portföljbolag till ett
annat venture-capitalbolag är ett relativt lönsamt alternativ. I vår undersökning framgick att
fallföretagen mycket sällan tillämpade denna strategi. Endast sjätte AP-fonden menade att det
var ett legitimt exitalternativ

8.5.1 Varför försäljning till annat venture-capitalföretag

En anledning till att genomföra en försäljning till ett annat venture-capitalföretag i dagsläget
är, precis som för industriell försäljning, att venture-capitalbolaget behöver kapital för att
stödja utvecklingen av andra portföljbolag. Att en försäljning av ett portföljbolag är ett
exitalternativ framkom då Sjätte AP-fonden antydde att man kunde tänka sig att köpa upp
portföljbolag från andra venture-capitalbolag. Inga av de andra fallföretagen i vår studie
ängnar sig åt denna typ av exit. Därmed borde vi snarare omformulera vår fråga till: Varför
genomförs inte försäljning till annat venture-capitalbolag?

Av fallföretagen har vi förstått att det är ett komplicerat beslut att sälja ett portföljföretag till
ett annat venture-capitalbolag. Detta eftersom det innebär att man då erkänner att ett annat
konkurrerande venture-capitalbolag skulle kunna lyckas bättre med utvecklingen av
portföljbolagets verksamhet. På det sättet blir en försäljning till ett annat venture-capitalbolag
en stor prestigeförlust som troligtvis skulle kunna påverka fallföretagens möjligheter att
medverka i kommande syndikeringar.

Sjätte AP-fonden angav även att de kunde tänka sig sälja ett portföljbolag till ett annat
venture-capitalbolag i syfte att renodla sin egen verksamhet. Därmed säljer man av
portföljbolag som ligger utanför den strategiska planen. Vi anser att i tider av sämre
exitmöjligheter är det renodling och konsolidering viktigt för att bibehålla avkastningen på
investeringarna i portföljen.
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8.6 Likvidation/Konkurs

I det rådande konjunkturläget har många portföljföretag försatts i konkurs eller likviderats då
venture-capitalbolagen inte kunnat finna någon lämplig avyttringsform. Utan möjlighet till
försäljning ställs venture-capitalbolaget inför det grundläggande valet att antingen fortsätta
eller avsluta sitt engagemang i portföljföretaget. För portföljföretaget kan det senare
alternativet komma att innebära likvidation eller konkurs.

8.6.1 Varför fattas beslut om Likvidation/Konkurs

Enligt våra fallföretag beaktas följande faktorer då man avgör om portföljföretaget är ett
fortsatt intressant investeringsobjekt eller inte:

⇒ Minskad utvecklingspotential beroende på branschspecifika faktorer.

Företagen i branschen saknar utvecklingspotential och kommer därmed inte att kunna öka i
värde. Exempelvis blev e-businessbranschen hårt ansatt under senaste börsnedgången varpå
en del av fallföretagens portföljbolag med denna inriktning tvingades i likvidation.

⇒ Minskad utvecklingspotential beroende på företagsspecifika faktorer.

Marknadens förväntningar på det enskilda portföljföretagets intjäningsförmåga är lägre än
tidigare. Bakomliggande faktorer som exempelvis problem med produkten,
kostnadsstrukturen och en negativ vinstutveckling kan vara förklaringen till varför
portföljföretaget tvingas till likvidation.

Ovan nämnda två faktorer förklarar varför fallföretagen ändrat uppfattning om
framtidsutsikterna för en del av deras portföljbolag med en likvidation som följd. För
portföljbolagen blir således två värderingsnivåer avgörande för dess framtida öde. De bedöms
dels utifrån det värde som kan genereras genom företagets framtida kassaflöden, dels utifrån
vilken potential själva branschen tillskrivs.

Utöver de båda ovan nämnda faktorerna finns ytterligare en viktig aspekt som är avgörande
för övervägandet av en likvidation, nämligen tidsaspekten. Enligt fallföretagen bör
utvecklingen i portföljföretaget stämmas av mot en förutbestämd tidsram. Exempelvis
övervägde Affärsstrategerna att dra tillbaka sitt engagemang i de portföljbolag där
utvecklingen inte följde de förutbestämda tidsramarna. Om ett vidare engagemang i dessa
portföljbolag hade valts skulle utvecklingskostnaderna ha blivit alltför omfattande. Därmed
skulle förutsättningarna för att erhålla en avkastning som motsvarar avkastningskravet komma
att äventyras.

Vidare anser vi att ett alternativt engagemang bör beaktas vid övervägandet om en likvidation.
Genom att avsluta sitt engagemang i ett portföljföretag kan fallföretagen investera i andra
bolag och på så sätt bidra till att öka det framtida värdet av dessa istället.
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8.6.2 Hur genomförs en likvidation

Samtliga fallföretagen menar att det är viktigt att genomföra en ordnad nedläggning av ett
portföljföretag så att åtaganden gentemot fordringsägare och de anställda kan uppfyllas. Det
innebär att man hellre genomför en likvidation än att försätta portföljbolaget i konkurs. Skulle
man tvingas till att försätta portföljbolaget i konkurs kan detta påverka venture-capitalbolaget
negativt i form av sämre rykte. Detta skulle i sin tur att kunna medföra sämre förutsättningar
för framtida engagemang och syndikeringar.
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9 Slutsatser

I det avslutande kapitel redogörs för slutsatserna av analysen. Här ges även uppslag till
områden för vidare forskning.

Syftet med denna undersökning var att öka förståelsen för de handlingsalternativ som finns att
tillgå på den svenska venture-capitalmarknaden vid försämrade förutsättningar för en
marknadsnotering av portföljbolag. Vår ambition var att kartlägga hur venture-capitalbolagen
agerar i denna situation samt varför de olika handlingsalternativen har valts.

Vi har undersökt sex olika venture-capitalbolags tillvägagångssätt under dessa
omständigheter. Likheterna är slående. Flertalet av våra fallföretag har valt alternativen: ett
vidare engagemang, industriell försäljning samt konkurs/konsolidering. De andra alternativen
MBO och försäljning till annat venture-capitalbolag är inget som våra fallföretag väljer i det
rådande börsklimatet. De två senare handlingsalternativen är snarare ett resultat av specifika
förutsättningar i portföljbolagen.

9.1 Faktorer som styr venture-capitalbolagens agerande

Värderingen av portföljbolagen och den avkastning som kan erhållas är avgörande för om
vidare engagemang, industriell försäljning eller konkurs/likvidation väljs. Portföljbolagens
värdering påverkas av följande variabler.

! Informationstillgång
! Konjunktur
! Branschspecifika förutsättningar
! Företagsspecifika förutsättningar

Ett vidare engagemnag och industriell försäljning väljs då de bransch- och företagsspecifika
förutsättningarna är goda.

Utöver värderingen kan vi konstatera att det finns faktorer som påverkar fallföretagens
agerande. Dessa faktorer är venture-capitalbolagens nätverk, rykte, situation, planering och
portföljbolagens inriktning och struktur.

Nätverket
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Nätverket är mycket viktigt vid sämre förutsättningar för börsintroduktioner eftersom
nätverket har betydelse för både vidare engagemang och industriell försäljning. Ett välutbyggt
nätverk är av stor betydelse för att öka efterfrågan på portföljbolagen och för att kunna
säkerställa tillförseln av kapital till portföljbolagen. Nätverket är dock av mindre betydelse för
venture-capitalbolag där portföljen domineras av bolag som är forsknings- och
utvecklingsintensiva är nätverket.

Ryktet

Venture-capitalbolagens rykte är viktigt dels för att generera intresse från nya entreprenörer
och dels för att kunna upprätthålla ett väl fungerande nätverk. För att bibehålla ett gott rykte
krävs att: likvidation genomförs istället för konkurs, att överprissättning undviks samt att
venture-capitalbolaget inte förlorar prestige vid försäljning av portföljbolagen.

Situationen

Venture-capitalbolag i en situation med begränsade resurser kan bli tvingade till att
koncentrera sig på ett par portföljbolag, där de själva kan stå för återfinansieringen.
Handlingsalternativen industriell försäljning och försäljning till annat venture-capitalbolag
genererar raskt likvida medel till en återfinansiering av annat portföljbolag.

Planeringen

Planeringen gentemot marknadsnotering hindrar inte andra typer av exit, det kan snarare vara
en fördel. Denna planering är en del av utvecklingen av portföljbolagen.

Venture-capitalbolagen ställer upp en begränsad tidsram för innehaven i portföljbolagen. I de
fall venture-capitalbolagen bedömmer att portföljbolagen inte ger möjlighet till en
högavkastande exit inom tidsramen beslutar de sig för att avsluta sitt engagemang. Detta
oavsett portföljbolagets framtidspotential på lång sikt.

Portföljbolagens inriktning och struktur

Portföljbolagets inriktning och struktur bestämmer vilken exit som kommer att generera högst
avkastning. Komplicerade affärsidéer där information om värdet i bolaget är svårt att överföra
till köparen genererar högre avkastning genom en industriell försäljning. I de fall
informationen om portföljbolagets potential är lätttillgänglig för investerare blir avkastning
generellt högre genom en börsintroduktion.
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Vi anser att svenska venture-capitalbolag skulle kunna öka förståelsen för lämpliga
handlingsalternativ vid en börsnedgång genom att ta del av vår undersökning. Det är viktigt
att de är medvetna om de faktorer som påverkar och styr valen av handlingsalternativ. Genom
att vara medveten om detta skulle venture-capitalbolag kunna skapa sig bättre möjligheter att
behålla lönsamheten i verksamheten även när marknaden för börsintroduktioner vänder ned.

9.2 Förslag till vidare forskning

Venture-capitalområdet är ett intressant och ett relativt outforskat område i Sverige. Vi har
endast behandlat en del av venture-capitalområdet och har funnit en rad intressanta uppslag
till fortsatt forskning under arbetets gång.

Vi finner att följande punkter hade varit intressanta att utreda närmare:

! Jämförelser av frekvensen av marknadsnoteringar av portföljbolag i högkonjunktur
respektive lågkonjunktur. Korrelerar konjunkturläge med antalet genomförda exits?

! Hur fungerar prissättningen av portföljbolagen inom den svenska venture-
capitalmarknaden.
Hur vanligt förekommande är överprissättning? Hur åstadkommes en rimlig värdering av
onoterade bolag?

! Nätverkets betydelse för venture-capitalbolagens avyttringsmöjligheter.
Hur är nätverken uppbyggda? Hur kan nätverket utnyttjas i exitstrategin?

! Exitproblematiken ur portföljbolagens perspektiv.
Vilka problem upplever entreprenören då det kommer till marknadsnotering eller
industriell försäljning? Hur skiljer sig deras syn på exit från venture-capitalbolagens?
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Intervjufrågor

Hur frekvent använder ni börsintroduktion som exitstrategi?

Hur har frekvensen av era börsintroduktioner förändrats under de senaste åren?

Vilka kriterier avgör när ni väljer att avyttra en investering? (exempelvis omsättning,
utvecklingsfas, vinst etc)

När anser Ni att ett portföljföretag är redo för en börsintroduktion? Vilka faktorer
avgör?

Planerar ni för en specifik exit i sammband med investeringsbeslutet? Hur implementerar ni
denna plan under investeringens livstid?

Försvårar en fastställd exit strategi förverkligandet av andra former av exit?
(exempelvis, anpassning i portföljföretag, kontaktnät fr inv managers)

Hur många företag har Ni inte kunnat börsintroducera under de senaste året, där ni
tillsammans med övriga intressenter i portföljbolaget hade börsintroduktion som mål?

Vad har hänt med er del i det portföljbolaget, som inte kunde börsintroduceras?

Varför har ni valt denna specifika exit-strategi, vilka faktorer har påverkat besluten?

Vilka faktorer i investeringens karaktär är avgörande för hur ni handlar vid en
tillbakadragen IPO?

I händelse av en tillbakadragen IPO, i vilken grad hade ni möjlighet att påverka beslut i
portföljbolaget?

Förekommer det att slumpmässiga bud eller andra händelser förändrar den exitstrategi
som valts istället för börsintroduktion?


