
Så säkrar du 
förvärvsresan –  
3 viktiga aspekter 

Står ni inför förvärv eller nyligen genomfört ett förvärv? Behöver ni beslutstöd, 
identifiering av och kontakt med potentiella förvärvsobjekt? Kommer ni att överta 
personal? En process för att integrera nya medarbetare på ett smidigt sätt för att säkra 
att de stannar och blir produktiva? Hjälp med framtagande av förhandlingsstöd eller 
skräddarsydda avtal? Då är detta ett frukostseminarium för dig! 
 
Varmt välkommen!

Mai-Mai Brändström Björklund, Skarpa 
Anders Malmström, DLA Piper  
Paulin Larsen Berglöf, Whippy

När: Onsdagen den 21 oktober, Kl. 08.00-09.15. Frukost från 07.45
Var: DLA Pipers lokaler på Kungsgatan 9, Stockholm 
Anmälan: Görs till info@skarpa.se senast den 16 oktober

Arrangemanget är Coronaanpassat. Vi erbjuder 15 platser och upprättar en väntelista. Vid eventuella  
förhinder eller sjukdom - lämna avanmälan så att vi kan erbjuda deltagare från väntelistan plats, stort tack!

Identifiera och utvärdera rätt 
potentiella förvärvskandidater 
med en möjlig konfidentiell 
första kontakt åt köpare. Hur 
går det till och vad bör jag 
egentligen tänka på?

Säkerställ onboarding av ny 
personal från förvärvsobjektet. 
Vad är extra viktiga områden att 
säkra i en onboarding? Tips och 
idéer på vad man kan göra för 
att skapa en optimal process.

Skräddarsy de bästa avtalen för 
just din verksamhet. Hur ska man 
tänka i avtalsfrågan vid förvärv, 
både generellt men också vid 
övertagande av personal? Do’s 
and don’ts.

För vem? 

Troligen är du köpare eller potentiell 

köpare, VD, HR eller på annat sätt 

operationellt involverad i förvärvet.

Ur programmet:

Skarpa grundades 2007 som en rådgivare till främst 
entreprenörer. Efter mer än 10 år i branschen med 
kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg är vi idag 
en svensk transaktionsrådgivare med global räckvidd.
  
Kontakt: 073-967 24 74 | mai-mai@skarpa.se 
Läs mer på: www.skarpa.se 

DLA Piper är Sveriges ledande globala affärsjuridiska 
advokatbyrå. På kontoret i Stockholm är vi 200 
medarbetare, varav 140 jurister. Vi erbjuder 
rådgivning inom affärsjuridikens alla områden.
 
Kontakt: 070-398 56 35 | anders.malmstrom@
dlapiper.com Läs mer på: www.dlapiper.se

Whippy är specialiserade på att skräddarsy digitala 
onboardingprocesser för nya medarbetare och deras 
närmsta chef. Vi värdesätter alltid kontext före den 
tekniska lösningen.
 
Kontakt: 072-233 53 13 | paulin@whippy.se 
Läs mer på: www.whippy.se

• Hur kan du identifiera och utvärdera förvärvskandidater?
• Tips och råd för hur du onboardar personal
• Så bör du tänka i avtalsfrågor kring förvärv


