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 11 års M&A-erfaring fra Rokade, siste 4 år som partner og fra 2010 som leder for 
M&A-avdelingen. Leder nå M&A-avdelingen i KPMG Norge og sektorgruppen 
Business Services 

 Har  prosjektledet ca 35 transaksjoner, både på kjøps- og salgssiden 

 Master of Science i Business and Economics, HHB 

 

Bakgrunn 

Thomas Kvaal 
Director,  
Head of M&A 
 
+47 4063 9486 

Stilling 

Møtedeltagere fra KPMG 

 Morten har lang erfaring fra oppkjøpsprosesser, due diligence, verdivurdering og M&A. 

 Har for øvrig også erfaring fra blant annet revisjon og bank  

 Master of Science i Business and Economics, HHB 

 

Morten Gillebo 
Manager, 
Transaction & 
Restructuring 
 
+47 4063 9368 



3 © 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with  
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

Fallgruber og suksessfaktorer i M&A prosesser – presentasjon/diskusjon   

Hva er verdivurdering? 

Kort om KPMG Transaksjoner og Restrukturering 

Agenda 

Due diligence    

M&A markedet – hvor er vi  - presentasjon/diskusjon     
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Post Merger 
Integration 

Post Merger 
Integration 

Transactions & 
Restructuring Risk Consulting Management 

Consulting 

Corporate Finance 

Strategy 

Transaction Services 

Restructuring 

KPMGs tverrfaglig tilnærming for å hjelpe kundene å møte komplekse utfordringer 

Advisory Audit Tax 

Post Merger 
Integration 
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Vi gjennomfører hele transaksjonsprosessen 

■ Oppkjøp, fusjoner og salg av virksomhet 
■ Allianser, outsourcing og joint ventures 

■ Partnersøk og eierstrategier 

Mergers and 
Acquisitions 

 

 

 

 

M&A / 
Growth 
Strategy 

Valuation 

Due 
Diligence Restructuring 

 

 

■ Corporate and growth 
strategy development 

■ Market and competitive 
analysis 

■ Customer insights 
■ Investment appraisal 
■ Business plan development 

and modeling 

■ Financial, operational and 
strategic restructuring and 
repositioning 

■ Cash Management 
■ Change Management 
■ Independent Business Review 
■ Review of business plans 

 

 

■ Commercial Due Diligence 
■ Financial Due Diligence 
■ Pre Deal Evaluation 
■ Business Modeling 
■ Contract Assistance  
■ Vendor Assistance 
■ Financial Book 

■ Business Valuation 
■ Contract Valuation 
■ Debt Advisory 
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KPMGs M&A-nettverk sikrer global bredde og lokal markedsskjennskap og for femte 
året på rad er KPMG den ledende M&A- rådgiveren 

Over 2100 medarbeidere i 79 land fordelt på 160 lokasjoner 

Europe, Middle East & Africa 
■ 1,285 professionals 
■ 83 offices in 49 countries 

Americas 
■ 278 professionals 
■ 55 offices in 17 countries 

Asia Pacific 
■ 544 professionals 
■ 29 offices in 13 countries 

Flest transaksjoner i ”mid-marked” for femte året på rad  

2010 No. of deals 

1. KPMG 321 

2. PwC 253 

3. Deloitte 241 

4. Morgan Stanley 236 

5. Goldman Sachs & Co 230 

6. Lazard 224 

7. Rothschild 213 

8. JP Morgan 197 

9. Credit Suisse 189 

10. IMAP 180 

2008 No. of deals 

1. KPMG 483 
2. PwC 387 
3. UBS 293 
4. JP Morgan 285 
5. Rothschild 282 
6. Deloitte 272 

7. Bank of America Merrill 
Lynch 

264 

8. Citi 253 
9. Goldman Sachs & Co 249 
10. Morgan Stanley 247 

2009 No. of deals 

1. KPMG 287 

2. PwC 255 

3. Rothschild 196 

4. JP Morgan 191 

5. Goldman Sachs & Co 175 

6. Credit Suisse 174 

7. Morgan Stanley 171 

8. Lazard 170 

9. Deutsche Bank AG 167 

10. UBS 165 

2011 No. of deals 

1. KPMG 360 

2. PwC 270 

3. Goldman Sachs & Co 238 

4. Morgan Stanley 234 

5. Ernst & Young LLP 226 

6. Rothschild 205 

7. JP Morgan 195 

8. UBS 194 

9. Credit Suisse 189 

10. 
Bank of America Merrill 
Lynch 

179 

2007 No. of deals 

1. KPMG 507 

2. PwC 384 

3. JP Morgan 322 

4=. Citi 319 

4=. UBS 319 

6. Deloitte 308 

7. Rothschild 307 

8. Morgan Stanley 277 

8. Ernst & Young LLP 277 

10. Goldman Sachs & Co 274 

Source: Thomson Reuters SDC 
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Mange av våre M&A-prosjekter finner en nordisk løsning 

■ Omtrent halvparten av våre transaksjoner skjer innad i 
Norden 

■ Over 200 medarbeidere innen Transactions & Restructuring 
fordelt på 6 kontorer 

■ Integrert prosjektsamarbeid for effektive arbeidsprosesser 

■ Regelmessige møter; markedsmuligheter, prosjekterfaring og 
samarbeid, kompetanseutvikling osv.  

■ Formaliserte regler for honorardeling 

■ Rapporten fra Thomson Reuters viser, at KPMG i 2011 ligger 
i toppsiktet i Norden i segmentet opp til $500m i verdi 

 

 

 

 

 

Kilde: Thomson Reuters SDC 

2010 No. of deals 

1. IMAP 31 

2. KPMG 30 

2. Ernst & Young LLP 30 

4. SEB Enskilda 27 

5. Carnegie 24 

6. PwC 23 

7. M&A International 20 

8. ABG Sundal Collier 19 

9. Nordea 15 

10. JP Morgan 13 

2011 No. of deals 

1. IMAP 36 

2. KPMG 32 

2. SEB Enskilda 28 

4. Ernst & Young LLP 25 

5. PwC 23 

6. M&A International 20 

7. Translink Corporate 19 

8. Carnegie  14 

9. Nordea 14 

10. ABG Sundal Collier 13 
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Tombstones salg - eksempler 

MAL 

Colorama Norge AS 

2010 

was adviser* to 

in the merger with 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

LabNett AS 

Arbiensgt 8 AS 

2009 

was adviser* to 

in the sale to 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

Arbiensgt 8 AS 

HybridTech 

Nordisk Vindkraft 

2012 

was adviser* to 

in the sale of selected assets to 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

Ree Mining 

EMC Metals Corp. 

2011 

was adviser* to 

in the sale of selected assets to 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

Rana Gruber 

Leonhard Nilsen & Sønner 

2008 

was adviser* to 

in the sale to 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

Keramika 

Bergersen Flis 

2008 

was adviser* to 

in the sale to 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

Areal Eiendomsmegling 

2007 

was adviser* to 

in the sale to 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

EiendomsMegler 1 

Libris 

NorgesGruppen 

2007 

was adviser* to 

in the sale to 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

Tjæralin 

San Marco 

2006 

was adviser* to 

in the sale to 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

IndustriPlan 

Multiconsult 

2009 

was adviser* to 

in the sale to 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

Application System Partner 

EG 

2010 

was adviser* to 

in the sale to 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

Medifact 

2007 

was adviser* to 

in the sale to 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

Proffice 



9 © 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with  
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

Tombstones oppkjøp - eksempler 

Mesta 

Baneteknikk AS 

2012 

was adviser* to 

in the acquisition of 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

2010 

was adviser* to 

in the acquisition of 50,1% of 
shares in 

Scanpix 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

Norsk Telegrambyrå AS Mesta 

Sande Maskin og Transport 
Molde AS 

2011 

was adviser* to 

in the acquisition of 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

Landteknikk 

Stigebrandt Hydroteknik AB 

2009 

was adviser* to 

in the acquisition of a 50% stake 
in 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

Repant 

2009 

was adviser* to 

in the acquisition of 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

Bevesys 

Parques Reunidos 

Tusenfryd 

2007 

was adviser* to 

in the acquisition of 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

Landteknikk 

Maskon 

2007 

was adviser* to 

in the acquisition of 50% of the 
shares in 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

Tingstad 

Nordic Fastening Group 

2012 

was adviser* to 

in the acquisition of 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

Mesta 

Brødr. Bjugstad AS 

2012 

was adviser* to 

in the acquisition of selected 
assets in 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

Rejlers 

Nettkonsult 

2011 

was adviser* to 

in the acquisition of 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

Telenor 

Add Phone 

2008 

was adviser* to 

in the acquisition of 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

was adviser* to 

Telenor 

* Rokade merged with KPMG in 2012 

2008 

in the acquisition of 

12Snap 
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KPMG bygger riktig kombinasjon av organiske / strukturelle alternativer og 
prosjektleder gjennomføringen av den ikke-organiske vekstplanen 

1. Forutsetninger 
Definere ambisjonsnivå 

Analysere interne og eksterne 
forutsetninger 

Avlede vekstdrivere  

3. Vekstalternativer| 
Organiske alternativer 

Strukturelle alternativer 

2. Avlede vekstelementer 
Kundesegmenter og markedsandeler 

Utvikling av verdikjede 

Nye tjenester og produkter 

Ambisjon AS-IS 

Organisk vekst 

Strukturell vekst 1 

Strukturell vekst 2 

Overordnet vekstplan 
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Fallgruber og suksessfaktorer i M&A prosesser – presentasjon/diskusjon   

Hva er verdivurdering? 

Kort om KPMG Transaksjoner og Restrukturering 

Agenda 

Due diligence    

M&A markedet – hvor er vi  - presentasjon/diskusjon     
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Oppkjøp er utfordrende 

”Vi har gjort en etterkalkyle på alle våre oppkjøp. De som lyktes ville vært 

suksesser med 50 % høyere kjøpspris. De som mislyktes ville vært fiaskoer 

selv med 50 % lavere kjøpspris!”  

                        - Økonomidirektør, norsk børsnotert selskap 

”Bare halvparten lykkes” 
Kilde: En rekke forskningsresultater 
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Ofte opplever vi at utsagnene før og etter prosesser er svært forskjellige 

Typiske utsagn i forkant 

 ”Jeg vet hvem kjøpere er” 
 ”Jeg kjenner alle i bransjen” 
 ”Jeg kan forhandlinger” 
 ”De banker på …” 
 ”Det er bare å ringe …” 
 ”Jeg har et bud” 
 

Typiske erfaringer i etterkant 

 ”Det tok mye lenger tid enn jeg hadde trodd” 
 ”Det ble mye mer arbeid enn jeg hadde 

trodd” 
 ”Forhandlingene var svært krevende” 
 ”Det var vanskelig å få sammenlignbare bud” 
 ”Det var vanskelig å få samtidige bud” 
 ”Det dukket opp uventede kandidater” 
 ”Vi skulle sett på flere alternativer” 
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Effektiv og optimert prosess  

Sondering Partnerstrategi / Salgsstrategi Forhandling Sluttføring og Closing 

■ Partnerkriterier  

■ Prioriterte strategier, 
partnergrupper og 
kandidater 

■ Verdiestimat 

■ Tilnærmingsstrategi og 
taktikk 

■ Utarbeidelse av 
markedsføringsmateriell 

 

■ Velge beste taktiske  
tilnærming 

■ Kontakte kandidater og 
avklare prinsipiell interesse 

■ Beslutning vedr.      
kandidater som går til 
forhandling 

■ Frigjøre operativ 
ledelseskapasitet 

■ Utforme løsninger 

■ Risikoanalyser og 
forbeholdstaktikk 

■ Due Diligence-prosess 

 

■ Valg av beste løsning og 
transaksjonsstruktur 

■ Teknisk gjennomføring 

■ Evt. integrasjonsplanlegging 

 

KPMGs 
leveranser 

■ Partnerstrategi 
■ Identifisering og prioritering 

av kandidater 
■ Blindprofil og 

informasjonsmemorandum 
■ Verdiestimat 

 

 

■ Utarbeide dokumentasjon 
■ Gjennomføre management 

møter 
■ Vurdering og prioritering av 

kandidater  

■ Håndtering av teknisk 
gjennomføring 

■ Støtte i utarbeidelse av 
aksjekjøpsavtale 

■ Evt. støtte / gjennomføre  
integrasjonsplanlegging 

■ Oppfølging inntil forbehold er 
innfridd 
 
 
 

Prosjektledelse  

Prosess-
steg 

■ Forhandlingsstøtte 
■ Intensjonsavtale og 

sluttavtaler 
■ Støtte / gjennomføre Due 

Diligence 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 
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Process considerations 
Alternative strategies for approaching potential buyers 

Rifle shot 

■ High level of confidentiality 

■ Simplified market approach and low 
process requirements due to highly 
limited buyer universe 

Broad auction 

Targeted approach of 1 or 2 candidates with 
high interest; if unsuccessful further potential 

buyers can be approached 

Approach of a selected group of potential 
buyers 

Approach of a large number of potential 
buyers 

Focused approach 

■ Consideration of different investment 
rationales 

■ Highly competitive environment for sales 
price maximization 

■ Relatively high confidentiality level due to 
professional process management and 
the utilization of non-disclosure 
agreements 

■ Strong competition during the bidding 
process 

■ Consideration of all investment rationales 

■ Very time consuming, especially if 
potential buyers are approached 
sequentially 

■ Closing relatively uncertain 

■ No sales price maximization due to 
missing competitive environment 

■ High process management requirements 

■ Requires professional preparation 

■ Time consuming for management 

■ High level of publicity 

■ Distribution of company information to a 
large number of potentially interested 
parties 

■ Disturbance of target business 

Pr
o 

C
ha

lle
ng

es
 

Applicable Recommended Not applicable 
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Eksempel på bruk av taktikk 

Taktikk for selger 

1. Skaffe flest mulige kjøpere i riktig rekkefølge 

 

2. Matche behov mot tilbud (synergipotensial) 

 

3. Legge opp til auksjon med høy 
konkurransefaktor 

 

4. Harmonisere tilbudsmodeller med egne 
“verdidrivere” 

 

5. Sluttforhandle med maksimal bruk av taktikk i 
forhold til alternativer 

 

Taktikk for kjøper 

1. Skaffe seg en robust “unfair advantage” 

 

2. Forstå selgers bruk av synergiargumenter og 
drivere 

 

3. Utvikle tiltak som gjør auksjon 
uhensiktsmessig 

 

4. Avklare selgers modell-preferanser og forstå 
behov 

 

5. Sluttforhandle med maksimal bruk av taktikk i 
forhold til alternativer inkludert svekkelse av 
motpartens taktiske strategier 
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Hvorfor involvere transaksjonsrådgiver? 

Avlaste ledelsen En M&A-prosess tar 6-12 måneder og er i perioder svært intensiv 

Sikre bredere søk Flere kandidater gir bedre pris. En rådgiver har nettverk og metoder som sikrer bredde 

Ivaretar diskresjon En rådgiver kan ”teste” markedet og kjøpers motiver uten tap av diskresjon 

Tilfører styrke Forhandlingskompetanse læres ikke, den ”erfares”. Tabbene er allerede gjort av andre. 

Sikrer fremdrift En rådgiver sikrer kontinuerlig fremdrift. Jobben blir gjennomført! 

Profesjonell håndtering Vil sannsynligvis møte tilsvarende rådgivere hos motpartene 

Filter i forhold til 
motpart 

En rådgiver er en sparringspartner med hensyn på forventinger, hva som er rimelig, 
valg av neste steg og strategi 
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Suksessfaktorer 

■ Godt nok forarbeid (strategi, kriterier, segmenter, kandidater)  
 

■ Riktig posisjonering mot den enkelte kandidat (budskap, håndtere konfidensialitet) 
 

■ Effektiv sondering (hvem er egentlig interessert) 
 

■ Identifiser, forankre og dokumenter strategisk rasjonale og synergier (husk kriteriene) 
 

■ Sørg for å ha alternativer i forhandlingene (hvis mulig) og hold tempo 
 

■ Finn nøkkelen i forhandlingene (hva er dealbreakere, hva kan vi godta) 
 

■ Planlegg integrasjonen tidlig nok 
 

■ Tilstrekkelig kommunikasjon 
 

■ Husk at jobben ikke er ferdig ved transaksjonstidspunktet, det er da den begynner 
 

■ Bruk profesjonell rådgiver på riktig tidspunkt  
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Fallgruber og suksessfaktorer i M&A prosesser – presentasjon/diskusjon   

Hva er verdivurdering? 

Kort om KPMG Transaksjoner og Restrukturering 

Agenda 

Due diligence    

M&A markedet – hvor er vi  - presentasjon/diskusjon     
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Hva er virkelig verdi? 
Virkelig verdi 

Definisjon: 
Virkelig verdi defineres som den pris man kan oppnå for en 
eiendel når det finnes en villig kjøper og selger hvor ingen 
av partene er tvunget til å handle, og begge har rimelig 
kjennskap til relevante fakta og markedsforhold ("fair market 
value”) 
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Hva er virkelig verdi? 
Virkelig verdi 

■ Avhengig av objekt som vurderes, omsettelighet, med mer, vil virkelig verdi vanligvis være en av de følgende: 
 
 
 

 

 

 

■ Man forutsetter her at virkelig verdi er 
hva objektet kan selges for i 
markedet  

■ For driftsmidler tilsvarer dette 
”bruktpriser” 

■ For en hel virksomhet tilsvarer det 
substansverdi og man forutsetter at 
selskapet ikke innehar noen merverdi 
utover skrapverdien av dets 
eiendeler. 

 

 

Skrapverdi / Realisasjonsverdi 

 

 

 

 

■ Gjenanskaffelseskost kan være et 
estimat på virkelig verdi (avhengig av 
objektets verdiforringelse, unikhet, 
med mer) 

 

Gjenanskaffelseskost 

 

 

 

 

■ Bruksverdien for virksomheter eller 
driftsmidler er nåverdien av de 
fremtidige kontantstrømmer 
virksomheten kan generere. Dette er 
den mest anvendte tilnærmingen 

■ For virksomheter, under forutsetning 
om fortsatt drift, vil bruksverdi være 
beste estimat på virkelig verdi 

■ Markedspriser på tilsvarende 
virksomheter vil også kunne gi gode 
estimater på virkelig verdi 

 

Bruksverdi/Going concern 

 



22 © 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with  
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

Verdivurdering 
Prosessen i verdivurdering 

Valuations Services jobber tett med ledelsen gjennom hele prosessen…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…samtidig som vi respekterer ledelsens behov for å fokusere på den daglige driften. 
 
■ Utførelsen av verdivurdering er avhengig av god tilgang til informasjon i selskapet. 
■ Selskapet vil ofte være beste kilde for selskaps- og markedsspesifikk informasjon. 
■ Vi forsøker likevel å minimerer kundens ressursbruk gjennom prosessen. 
■ Analyse av eksterne kilder vil vanligvis også være en viktig informasjonskilde. 
  
 

Informasjons-
anmodning 

Bearbeid 
info Analyse  Utkast 

rapport 
  Tilbake-
melding 

 Endelig 
rapport 

 

  



23 © 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with  
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

Verdivurdering 
Metodikk 

  

  

Kontantstrøms-
metoden Normalårsmetoden Substansverdi-

metoden Markedsmultipler 

Teoretisk verdi 

Virkelig verdi 

Situasjonsbetingede 
 forhold    
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Verdivurdering 
Metodikk 

■ Metodene krever alle ulike grad av skjønn og det er derfor, som alltid, vel så viktig hva som puttes inn i modellene 
som faktisk valg av modell. 

■ Som det fremgår over vil ofte de to førstnevnte metodene kreves såpass mye informasjon eller så stor grad av 
skjønn at de blir irrelevante for oppstartsselskaper 

■ Substansverdimetoden krever at bokførte eiendeler handles/har en markedsverdi, noe som sjeldent er tilfelle ved 
oppstartsselskaper 

 

Metode Fordeler Utfordringer 

Kontantstrømsmetoden 
(DCF) 

■ Hensyntar markedsmessige 
og bedriftsspesifikke forhold 

■ Krever mye input 

Normalårsmetoden ■ Forenkling (av DCF) ■ Krever “modent” selskap (dvs 
har nådd normalsituasjon) 

Multipler ■ Teknisk enkelt 

■ Gir markedets vurdering av 
verdi 

■ Krever sammenlignbare 
selskaper 

■ Veldig generaliserende 

Substansverdimetoden ■ Lett forståelig ■ Forutsetter ikke going 
concern 

■ Sjeldent relevant 
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Verdivurdering 
Hva kan selskapene gjøre for å synliggjøre verdi? 

Forklare og forenkle 
■ Forretningsmodell og teknologi bør kunne forklares og 

forenkles for omverden. 
 
Markedsinformasjon 
■ Fremskaffing av god markedsinformasjon kan være 

avgjørende.  
■ Slik informasjon bør innbefatte:  

– markedsstørrelse, -vekst og -drivere 
■ Som i alle andre sammenhenger er solide eksterne 

kilder bedre enn egne antagelser/forutsetninger 
 
Prognoser 
■ Kvalifiserte prognoser for fremtiden bør utarbeides 
■ Link mellom markedet og egen prestasjon bør belyses 
■ Sensitivitets- og scenarioanalyse 
■ Alle forutsetninger bør underbygges (komplett 

forretningsplan er å foretrekke) 
 

 
 

Konkurrenter 
■ Fremskaffe informasjon om konkurrenter 
■ SWOT analyse/5-forces analyse 

 
Transaksjoner 
■ Informasjon om sammenlignbare selskaper som har 

vært handlet eller har foretatt emisjon nylig vil kunne 
underbygge egen verdi gjennom prising (multipler) lagt 
til grunn 
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Fallgruber og suksessfaktorer i M&A prosesser – presentasjon/diskusjon   

Hva er verdivurdering? 

Kort om KPMG Transaksjoner og Restrukturering 

Agenda 

Due diligence    

M&A markedet – hvor er vi  - presentasjon/diskusjon     
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Due Diligence 

Hva er due diligence? 

Definisjon 
■ En systematisk gjennomgang av en virksomhet for å identifisere risiko knyttet til virksomheten og 

som har betydning for transaksjonen 
■  Formålet vil være å identifisere kritiske faktorer som er knyttet til virksomheten, og som har 

betydning for transaksjonen (deal breakers), å identifisere forhold som har betydning for prising, å 
identifisere garantier som bør stilles i forbindelse med avtaleutforming, og å verifisere de 
forutsetningene som transaksjonen er basert på. 

Overordnet mål for finansiell due diligence 

■ Minimere risiko for kjøper 

■ Gi anbefalinger relatert verdivurdering av selskapet 

■ Gi anbefalinger ved utregning/fastsetting av prisjusteringsmekanismer (oppgjør) 
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Due diligence 
Kort oversikt over due diligence prosessen 

 
1. Innledende forhandlinger og intensjonsavtale 

■ Rett til å gjennomføre due diligence avtales 
 

2. Initiell kontakt og organisering av datarom 
■ Ofte arbeidskrevende for administrasjonen 
■ Liste over informasjonsbehov oversendes typisk 
 

3. Gjennomføring av due diligence 
■ Samtaler med ansatte og ledelse (kan være krevende) 
■ Gjennomgang av økonomisk informasjon 
■ Analyser 
 

4. Rapportering 
■ Kvalitetssikring og forankring av rapport  ekstremt viktig 
 

5. Sluttforhandlinger 
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Fallgruber og suksessfaktorer i M&A prosesser – presentasjon/diskusjon   

Hva er verdivurdering? 

Kort om KPMG Transaksjoner og Restrukturering 

Agenda 

Due diligence    

M&A markedet – hvor er vi  - presentasjon/diskusjon     
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