
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
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