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Køberne er klar til produktions- og 
industrivirksomheder – også de min-
dre af slagsen med særlige kompe-
tencer. Der er stor interesse og rigtig 
gode muligheder for at koble veldrev-
ne virksomheder med seriøse købere.

Det gjaldt også for Grimstrup Ma-
skinforretning lidt udenfor for Es-
bjerg, hvor man udvikler og produ-
cerer specialudstyr til aquakultur og 
vandmiljø. Brødrene Per og Jan Høj-
rup har netop solgt virksomheden, 
som nu er klar til en ny og spænden-
de fremtid.

Grimstrup Maskinforretning boltrer 
sig i sin helt specielle niche, hvor løs-
ningerne lige siden starten i 1967 er 
blevet udviklet i tæt samarbejde med 
kunderne. Sælgernes far, smedeme-
ster Hans Højrup, byggede fra første 
dag sin forretning på at lytte nøje til 
kunderne og løse deres behov med 
en lang række innovative produkter 
til dambrug.

”Han var altid den første med alt 
det, der blev produceret gennem åre-
ne. Han opfandt det efter ønske fra 
kunderne, og sådan har firmaet altid 
gjort,” fortæller Per og Jan Højrup.

Den opfindsomme smed var f.eks. 
den første, der udviklede en fiske
snegl, som skånsomt løfter både 
vand og levende fisk, så man sparede 
det hårde slid med manuel læsning. 

Løsningen blev patenteret og solgt i 
stort tal til hele Europa.

Sønnerne overtog virksomheden 
i 1993 og har holdt sig i samme ni-
che. Jan Højrup stod for projektering, 
salg, udvikling og ledelse, men blev 
for et par år siden ramt af sygdom. 

Derfor blev det nødvendigt at 
overveje et salg, hvor Mogens Bjer-
re fra NYCO Virksomhedsformidling 
kom ind i billedet.

”Da jeg kom lidt ovenpå, snakkede 
vi med én i vores netværk, som fra 
et tidligere virksomhedssalg havde 
kendskab til Mogens. Og han fore-
slog, at vi i første omgang tilknyttede 
en konsulent med forstand på drift,” 
fortæller Jan Højrup.

Det viste sig bl.a., at Jan sad med 
90 pct. af driften og burde aflastes 
– både af hensyn til sygdommen 
og virksomhedens fremtidige udvik-
ling. Løsningen blev et salg, hvor Per 
fortsætter som smed i virksomheden, 
mens Jan fremover vil bidrage på 
konsulentbasis.

”Det har været en god oplevelse at 
have Mogens med i processen, for 
han leverer rigtig god service på en 
rigtig god måde,” lyder det fra de to 
brødre.

Hvorfor ikke bare sælge virksomhe-
den selv?

”Mogens har jo prøvet det før, og 

det har vi aldrig. Man skal gøre det, 
man har forstand på, og vi havde jo 
gode referencer på ham. I øvrigt hjalp 
han os med at udrede mange løse en-
der, også på andre områder.”

Den nye ejer glæder sig til at udle-
ve en gammel drøm om at blive selv-
stændig efter 21 år hos en stor virk-
somhed i forskellige stillinger, bl.a. 
med ledelse.

”Min far var landmand, så det at 
være selvstændig er jeg opvokset 
med, og denne udfordring har jeg 
selv ønsket at forfølge,” fortæller 
Niels Vestergaard.

Mange købere i markedet
Han er ingeniør med speciale i svejs-
ninger og har arbejdet for det interna-
tionale gasselskab Air Liquide.

”Her solgte vi bl.a. oxygen til mange 
forskellige brancher – bl.a. for at ilte 
vandet i dambrug og til vandrensning 
– så jeg har en god viden om og erfa-
ring med oxygentilsætning, svejsning 
og ledelse. Den kombination passer 
meget godt her.”

Forud for købet fik han sparring 
hos sin egen virksomhedsrådgiver, 
og Mogens Bjerre var indgang og 
kontaktperson under processen.

”Nu gælder det om at komme ind 
under huden på virksomheden, men 
jeg ser for mig noget mere samarbej-

de med nogle af de større spillere,”si-
ger Niels Vestergaard om potentialet 
for videre udvikling af virksomheden.

”Dambrug er blevet større og mere 
teknologiske, så der bruges mere ud-
styr, og Danmark er en af de førende 
nationer, specielt på ørredsiden. Des-
uden ser jeg også nogle muligheder 
på længere sigt indenfor vandmiljø.”

Grimstrup Maskinforretning hen-
tede sidste år omkring en tredjedel 
af sin omsætning i udlandet, bl.a. så 
langt væk som Chile, der er verdens 
næststørste indenfor aquakultur ef-
ter Norge.

Generelt er der stærk efterspørgsel 
efter denne slags veldrevne virksom-
heder med et godt potentiale for ud-
vikling. 

”Mange ejere er dog i tvivl om, hvor-
dan man værdiansætter sin virksom-
hed og griber salgsprocessen an,” 
siger Mogens Bjerre fra NYCO Virk-
somhedsformidling.

”Det bedste råd er, at man kom-
mer i gang i fornuftig tid til at sikre 
et godt generationsskifte, der bringer 
virksomheden ind i fremtiden. En god 
start er at få lavet en værdiansættel-
se og samtidigt få nogle konkrete an-
befalinger til forberedelse af salg og 
generationsskifte. Det er ofte en god 
indgangsvinkel til at starte salgspro-
cessen” siger Mogens Bjerre.

Som en fisk i vandet under nyt ejerskab

Brødrene Per og Jan Højrup (t.h.) har netop solgt Grimstrup Maskinforretning. Ingeniør Niels Vestergaard realiserede en gammel drøm om at blive selvstændig.



Markedet for køb og salg af produk-
tions- og industrivirksomheder er i 
god gænge med et godt og seriøst 
køberfelt.

Linatech i Thorning, der bl.a. leve-
rer maskiner, procesanlæg og kom-
ponenter til en lang række brancher, 
er en virksomhed af denne type, som 
netop er blevet solgt. De nye ejere vil 
nu udvikle Linatech, der er gået fra en 
traditionel smedevirksomhed til stra-
tegisk samarbejdspartner indenfor 
en række områder. Det er bl.a. inden-
for maskinbyggeri, hvor man kan byg-
ge, montere og servicere maskinerne 
efter levering.

Ny strategiplan
”Vi arbejder nu med en 100 dages 
plan efter overtagelsen, og ultimo 
året skal vi have en skræddersyet ny 
strategi med input fra alle gode kræf-
ter,” siger de nye ejere, parret Martin 
Arberg og Helle Carl Pedersen.

For sælgerne var det vigtigt at fin-
de den helt rigtige køber, der kunne 
videreudvikle Linatech i respekt for 
værdierne i den 60 år gamle familie-
virksomhed.

”Vi kan selvfølgelig ikke bestemme, 

når først vi har solgt virksomheden. 
Men vi har da lyttet til, hvad Martin 
og Helle har lavet indtil nu og hvad 
de har af visioner for fremtiden, bl.a. 
med procesanlæg,” fortæller de to 
søskende Hanne Lynge Espersen og 
Lars Lynge Maach.

Mægleren var en stor hjælp
De overtog virksomheden efter deres 
nu afdøde far, og Lars fortsætter med 
at arbejde som værkfører i virksom-
heden under de nye ejere.

Forud for salget kom Linatech i 
kontakt med virksomhedsmægler 
Mogens Bjerre fra NYCO Virksom-
hedsformidling, som de også fik an-
befalet i ejernes netværk.

”Så tog vi en snak med ham – man 
er nødt til at have én til at hjælpe med 
sådan noget. Det er virkelig nødven-
digt,” supplerer Lars og nævner, at 
han også fik sparring i sin organisa-
tion Arbejdsgiverne.

Hvad har Mogens Bjerre kunnet tilføre 
processen?

”Noget viden og en erfaring med, 
hvordan tingene foregår. Han har 
også et godt kendskab til værdian-

sættelse, som vi også havde brug for. 
Vi var ikke interesseret i for meget 
offentlighed om salget af vores virk-
somhed, og her var vi helt trygge ved 
Mogens.”

En god proces for alle
Kunne I ikke bare selv have solgt virk-
somheden?

”Det havde vi ikke kunnet gøre – det 
er 100 pct. sikkert! Mogens har været 
guld værd med mange ting. Også når 
det gjaldt frustrationer og følelser 
– han har lyttet 24 timer i døgnet, og 
han har bare været der. Han har væ-
ret en kanon ’støttepædagog’ også, 
når jeg havde brug for en ventil til at 
dampe lidt af,” griner Hanne, som for-
tæller at mægleren havde forberedt 
dem på, at salget på et tidspunkt un-
dervejs ville byde på frustrationer og 
tvivl.

For køberne har det også været en 
god proces.

”Jeg har kigget på flere virksomhe-
der tidligere, men er desværre stødt 
på flere useriøse sælgere og mægle-
re og har også prøvet, at sælger re-
elt ikke ville sælge,” fortæller Martin 
Arberg.

”Men her har jeg hele vejen igen-
nem haft en god mavefornemmelse. 
Dels fordi Linatech er en spændende 
virksomhed. Og dels fordi Mogens 
har det udgangspunkt, at alle oplys-
ninger skal være korrekte og loyale, 
og eventuelle tvivlsspørgsmål skal 
afklares hurtigt. Mogens er jo mæg-
ler mellem to parter, og han har hånd-
teret det rigtigt godt som min primæ-
re kilde til oplysninger i hele forløbet.” 

Købere i markedet
Fra NYCO Virksomhedsformidling ly-
der meldingen, at markedet for virk-
somhedssalg generelt er ganske for-
nuftigt i disse år.

”Hvis virksomheden er veldrevet 
med et godt perspektiv, og vilkåre-
ne er realistiske, så er køberne der  
– også til de mindre virksomhe-
der med egne produkter og/eller en 
speciel produktion, hvor virksomhe-
den har særlige kompetencer. I flere 
tilfælde – som f.eks. Linatech – er 
der endda flere af dem,” fortæller Mo-
gens Bjerre fra NYCO Virksomheds-
formidling.

Klar til fremtiden efter en god handel

Sælgerne Birthe Jensen, Lars Lynge Maach og Hanne Lynge Espersen Køberne af Linatech, Martin Arberg og Helle Carl Pedersen



Afklaring og 
prissætning

Salgsmateriale
og prospekt

Udbud og
forhandling

Salg og
overdragelse

NYCO er en uvildig og uafhængig virksomhedsformidler 
med erfaring og kompetencer fra produktion, 
fremstillingsindustri, B/B håndværk og service 

Virksomhedssalg 
Salgskonceptet er baseret på enkle, gennemførte og effektive processer. Det betyder en målrettet 
indsats med fokus på din virksomhed i forhold til den aktuelle situation. Salgsprocessen inddeles 
overordnet i:

I starten er relevante værktøjer og metoder i spil, hvor erfaring og forhandlingsmæssig tæft også er 
vigtig, når det kommer til forhandlinger med køber og selve transaktionen med due diligence etc.  

Under hele forløbet prioriteres diskretion og fortrolighed meget højt, bl.a. præsenteres prospekt først 
ved et personligt møde efter hemmeligholdelsesaftale er indgået med køber.   

Generationsskifte 
Selvom du har en køber, er et generationsskifte ofte krævende og kan fordre ekstern hjælp. Det kan 
være lige fra at få ”hul” på snakken om pris og vilkår, at finde den rette model for overdragelse og 
til at aftale de nærmere konditioner for handlen. Behovet for assistance er ofte meget forskelligt og 
NYCO byder ind med præcist det, du har behov for i din situation. 

Værdiansættelse
Beregning af din virksomheds værdi er i sagens natur meget vigtig. NYCO værdiansætter på bag-
grund af anerkendte økonomiske modeller kombineret med erfaring og med hensyn til de særlige 
faktorer, der spiller ind for netop din virksomhed.  

Virksomhedsbesøg, møde med dig og en vurdering af de aktuelle forhold i virksomheden, markeds-
situation, salgbarhed etc. indgår naturligvis. Der udarbejdes en rapport med beskrivelse, pris-
vurderinger samt evt. anbefalinger til salgsforberedende indsatser og salg af virksomheden. Rap-
porten overdrages ved et møde hvor den gennemgås i fællesskab med dig. 

Vælger du efterfølgende at sætte din virksomhed til salg hos NYCO, modregnes din omkostning til 
værdiansættelsen i markedsføringsomkostninger og formidlingshonorar.   

Rådgivning 
NYCO rådgiver dig ved forberedelse og gennemførelse af virksomhedshandel og hvad der fører med. 
NYCO arbejder sammen med udvalgte rådgivere indenfor f.eks. skat, finansiering, HR, bestyrelse osv.  

Om NYCO Virksomhedsformidling 
NYCO er en uafhængig og uvildig virksomhedsformidler der siden 2009 har medvirket ved formidling af 
virksomheder indenfor produktion, fremstillingsindustri, håndværk, handel & service. 

Ideelt set bør et salg eller generationsskifte forberedes flere år før det skal ske, men i praksis foregår 
det oftest lige inden handlen skal gennemføres – NYCO er beredt på at rykke, når du er klar til at sælge.   

Ved værdisætning, formidling og salg anvendes velafprøvede værktøjer og metoder, og der er en fast 
struktur for formidlingsprocessen. Med et solidt fagligt udgangspunkt er der plads til at tage individuelle 
hensyn til din virksomhed og situation.  

Du kan se mere www.nyco.dk ligesom du altid er velkommen til at tage personlig kontakt på 22 12 92 00 
for en uformel drøftelse om din virksomhed. 


