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PersondataSupport fungerer som virksomhedens 
eksterne databeskyttelsesrådgivere (DPO) og 
kontrolorgan (auditorer). Vi skaber et sikkert og 
løbende grundlag for efterlevelse af EU Person-
dataforordningen. 

 Tilfører viden om Persondataforordningen 
 Styrer implementeringsprocessen
  Frigør virksomhedens ressourcer fra det tunge arbejde
  Skaber overblik og struktur over persondatahåndteringen
  Øger effektiviteten med strømlinede persondata- og sik-
kerhedsprocesser

Har du brug for viden, ressourcer, 
overblik & værktøjer?

PersondataSupports bidrag

Bliv klar til

– inden d. 25. maj 2018
EU’s Persondataforordning

Kontakt os for et ufor-
pligtende besøg, hvor 
vi med udgangspunkt i 
din virksomhed skitse-
rer, hvordan et forløb 
kan sammensættes.

Per Løkken
Auditor
Informationssikkerhed
MOBIL.: 2331 5014
E-MAIL: pl@pds.as
HOVEDNUMMER.: 8844 0808

Download tjekliste på www.persondatasupport.as
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Af Mads Lebech, adm. direktør,
Industriens Fond

Ejerlederne er en hjørnesten i 
dansk erhvervsliv. Som spyd-
spids i virksomheden går de 
forrest, når der skal innoveres 

og salget skal øges. Og når det går ned 
ad bakke og skuden skal vendes. Ejerle-
derne er deres virksomheder – både på 
godt og ondt. For det er en krævende 
og skrøbelig situation. Krævende fordi 
ejerlederen er dybt nede i hele forretnin-
gen og skrøbelig fordi virksomhedens ve 
og vel er tæt forbundet til ejerlederens 
ditto.

I disse år skyller en tsunami af nye 
banebrydende teknologier og digitale 
muligheder ind over virksomheder og 
dermed virksomhedslederne. Både for-
retningsmæssigt og ledelsesmæssigt 
fører det nye muligheder med sig. Men 
også nye udfordringer.

Kommercielt set betyder det at for-
retningsmodeller skal gentænkes i en 
digital kontekst. Nye samarbejdsrela-
tioner, digital håndtering af leverandør- 
og kundeforhold, samt opsamling og 

udnyttelse af data. Og alt muligt andet. 
Virksomhedsledere er nødt til at forhol-
de sig til, hvordan der skabes værdi ud af 
den nye virkelighed.

Ledelsesmæssigt spiller digitaliserin-
gen også ind. Ledere kan uddanne sig og 
hente viden på nye måder – for eksempel 
gennem onlinekanaler og crowdsour-
cing. Organisatorisk og kommunikati-
onsmæssigt rykker digitaliseringen også 
rundt på det eksisterende og nedbryder 
grænser og barrierer.

Muligheder og udfordringer findes 
i hobetal. For ledere handler det om 
at sortere, vælge ud og prioritere. Med 
fokus på netop ledelse og digitalisering 
har Industriens Fond sammen med uni-
versiteter, virksomheder og brancheor-
ganisationer forsøgt – gennem en række 
projekter – at bidrage til god ledelse i 
en digital virkelighed. Projekterne berø-
rer både det forretningsmæssige og det 
ledelsesmæssige – og de to ting er reelt 
uadskillelige.

For eksempel kompetenceudvikles 
og guides ledere og bestyrelser når nye 
forretningsmodeller og teknologier skal 
udtænkes og implementeres. Ejerleder-

ne selv er også i fokus når det under-
søges hvilke konsekvenser det har når 
ejerledere møder udfordringer på det 
personlige plan – det kunne være skils-
misse eller sygdom. Ligeledes på det 
personlige plan er Ejerstrategi-kortet 
blevet udviklet. Det guider virksomhe-
derne, når ejer- og ledelsesforhold skal 
evalueres. Det bør man gøre ofte og i 
god tid inden eksekvering.

Med andre ord behandles ejerlederens 
arbejde med drift og strategi, men også 
den skrøbelighed som ejerlederen re-
præsenterer. Der er meget at tage fat i 
og igen spiller ejerlederen en nøglerolle 
hvis virksomhederne skal klare sig og 
vokse. Og igen skal hun eller han gå for-
rest, denne gang i en digital omstilling, 
der aldrig slutter. For alle os andre gæl-
der det om at hjælpe til hvor vi kan.

https://persondatasupport.as/gdpr-portalen


Af René Wad Andersen, Beierholm

Selvom man kan være sent ude 
med forberedelserne til ejer-
skifte, kan man ikke begynde 
for tidligt. Hos Beierholm har 

vi vores gang hos mange ejerledede virk-
somheder. Det er vores erfaring, at jo 
tidligere vi får taget snakken, des bedre 
er ejerleder og virksomhed stillet på læn-
gere sigt. Derfor har vi samlet 9 gode råd 
til, hvordan du kommer godt i gang med 
ejerskifte.

❶ Start bagfra 
Start bagfra og tegn et billede af, hvor-
dan din verden ser ud, når ejerskiftet er 
overstået. Hvem har ideelt set overtaget 
virksomheden? Er den ført videre i ”din 
ånd”? Hvor meget har du tjent på salget? 
Jo mere præcist du kan beskrive drøm-
mescenariet, des bedre forudsætninger 
har du for at få en god start og realisere 
drømmen. 

➋ Tal med dem, der har prøvet 
det før 
Mange har været gennem et ejerskifte – 
som afgående ejerleder, ny ejer, overta-
gende familiemedlem, bestyrelsesmed-
lem eller rådgivende revisor. Du har dem 
måske allerede i dit netværk, så træk på 
deres erfaringer. Du kan få uvurderlig 
sparring fra mennesker, der kender dig 
og din virksomhed. 

➌ Søg rådgivning tidligt 
Ekstern rådgivning fra første etape af et 
ejerskifte er en investering, der betaler 
sig, da en skæv start kan koste på længe-
re sigt. Dertil kommer, at et generations-
skifte er en sammensat proces, der læg-

ger pres på virksomhedens ressourcer. 
Kompetente rådgivere giver dig tryghed 
for, at du er på rette spor fra start til slut. 

❹ Find den rette arvtager 
Det bliver da i familien. Eller hvad? Har 
dine børn nu også den uddannelse og 
erfaring, der skal til for at udvikle for-
retningen fremover? Kan de? Og vil de? 
Se hinanden i øjnene, vær realistiske, og 
overvej alternativer. Få hjælp til at afdæk-
ke virksomhedens kompetencebehov. 

➎ Indsæt en bestyrelse 
Tal viser, at en uafhængigt valgt besty-
relse er godt for generationsskiftede 
virksomheders økonomi, fordi den løfter 
kompetencerne og giver øget legitimi-
tet – også over for eventuelle investorer. 
Bestyrelsen kan fx bestå af erfarne bran-
chefolk, der har erfaring med ejerskifte. 
De bliver dine uvurderlige sparringspart-
nere. 

➏ Læg en tidsplan – og giv plads 
God tid og planlægning er alfa og omega. 
Det tager tid at modne en virksomhed til 
generationsskifte, ejerskifte eller salg – og 
det tager tid for nye ledere og medarbej-
dere at vænne sig til deres nye roller. Læg 
en plan for, hvordan og hvornår du træder 
helt ud. Respekter den nye rollefordeling. 

➐ Tænk skat ind i planerne 
Beskatning ved ejer- og generationsskif-
te er et kapitel for sig. De skattemæssige 
konsekvenser afhænger af, hvordan ejer-
skiftet er tilrettelagt, og det gælder om at 
vælge den model, der bedst muligt tilgo-
deser både dig og virksomheden. Skatte-
teknisk er ejerskifte en jungle af regler og 
faldgruber - men også muligheder. Som 

rådgiver for mange ejerledede virksomhe-
der kan vi kun anbefale, at du tager din 
revisor med på råd.

➑ Sæt en realistisk pris 
Værdiansættelsen er et vigtigt moment 
i ethvert ejerskifte – og er afgørende for, 
om du og sælger finder hinanden. For 
ejerlederen kan værdiansættelse føles, 
som om mange års anstrengelser og ofre 
nu skal gøres op i penge – og det kan føre 
til urealistiske forventninger. Som ejerle-
der bør du derfor få hjælp til at udarbejde 
et formelt og troværdigt grundlag at gå ud 
fra. Både for din og virksomhedens skyld.

➒ Ryd op 
Markedets konjunkturer er du ikke selv 
herre over, men du er herre i eget hus. 
Så hold løbende øje med, at virksomhe-
den ikke har unødige omkostninger og 
for mange penge bundet i investeringer. 
Gør små og store tiltag, der gradvist øger 
værdien af din virksomhed. Det får be-
tydning, den dag ejerskifte for alvor bliver 
et tema.

Kom godt i gang med ejerskifte

!
Beierholm er Danmarks foretrukne 
revisions- og rådgivningsvirksomhed 
for mindre og mellemstore virksom-
heder. Vi hjælper og rådgiver også 
ved ejerskifte, generationsskifte og 
salg.

Beierholm er til stede i 26 byer
over hele landet. Find os på
beierholm.dk/kontakt.

SPONSERET AF BEIERHOLM

23.000 danske 
virksomheder skal 
i de kommende år 
træffe en kritisk 
beslutning: Hvad 
skal der ske med 
virksomheden, når 
ejerlederen trækker 
sig tilbage? For 
mange ejerledere 
virker det som 
en overvældende 
proces både praktisk, 
tidsmæssigt og 
følelsesmæssigt. 

http://www.beierholm.dk
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”Tjah, jeg ved ikke lige…”
Hvorfor er de ellers så beslutningsdygtige ejerledere tøvende over for generationsski� e? 
For at få gang i processen, kan det være en god ide at tage udgangspunkt i personen – 
ejeren, skaberen – og først senere i virksomheden og pengene.

Af Steffen Torvits, kommunikations-
rådgiver og bestyrelsesmedlem i
Ejerlederne

Ejerlederes tiltro til konsulenter 
kan ofte ligge på et meget lille 
sted. At ville generationsskifte 
kan opleves som at træde ud på 

den åbne savanne frit eksponeret for alle 
rovdyrene. Konsulenterne ligger på lur, 
parate til angreb. Er det så mærkeligt, at 
ejerlederne tøver?

Konsulenter henviser til forskningsre-
sultater fra bl.a. CBS og fortæller, at flere 
end 20.000 danske virksomheder ’aktuelt 
trænger til generationsskifte’.

Det er især virksomhedsbrokere, virk-
somhedsbørser, handelsplatforme, mæg-
lere, advokater og revisorer, der byder sig 
til. De har alle mange gode råd til de ældre 
herrer og damer, der driver en sund virk-
somhed. De vil energisk og indsigtsfuldt 
hjælpe ejerne til at sikre deres værdier, 
klargøre til salg eller overdragelse – og de 
er faktisk nødvendige!

Men hvorfor bliver de ikke opfattet som 
velmenende af ejerlederne? Den ældre le-
der burde jo straks kunne se, at alle konsu-
lenternes råd er både aktuelle og korrekte.

Øger barrieren for at komme i gang
Det irriterer altid ejerlederne, at konsu-
lenterne er så ivrige efter at tilegne sig en 
god luns af de værdier, de har skabt. Ejer-
lederne motiveres ikke af den form for ’tje-
nester’.

På den måde er konsulenter – direkte 
mod intentionen – med til at øge barrieren 
for, at virksomhederne kommer i gang 
med ejer- eller generationsskifte.

Ikke desto mindre har konsulenterne 
ret. Det er helt korrekt, at al værdi kan gå 
tabt, hvis generationsskiftet ikke sættes i 

gang i god tid – hvis virksomheden ikke 
klargøres til salg – hvis ejeren ikke erken-
der, at der er et personligt timeglas, der 
løber ud.

Det er derfor meget naturligt at tage 
udgangspunkt i virksomheden og værdien 
af den. At starte der.

Men det kan være en fejl. Nogle iværk-
sættere sætter det ene projekt i gang efter 
det andet og sælger efterfølgende virksom-
hederne. Men det er de færreste.

For ejerlederen er virksomheden typisk 
et personligt livsværk. Selve livsværket. Og 
derfor vil et generations- eller ejerskifte 
som et farvel til dette. Foruden afgivelse 
af magt, bestemmelse, faste rutiner, med-
arbejdere...

Naturligvis giver det en barriere – og er 
absolut ikke motiverende. 

Men det fortæller samtidig, hvor dialo-
gen kan sættes ind. 

Motivationen er livet bagefter
Et ejerskifte er et afgørende vendepunkt i 
livet. Ved ethvert vendepunkt handler det 
om drømmen om det, der kommer bagef-
ter. Det handler om at få målet til at stå 
lysende klart og tillokkende. Hvis ikke det 
lykkes, så vil alle forberedelserne, værdi-
sætninger, papirarbejde, bankbesøg 
osv. blot se ud som en tung byrde.

Der skal være en motivation til 
livet bagefter – frem for alt det ’der 
mistes’.

Derfor: Sætter du som råd-
giver ind med tal, kurver og 
beskrivelse af den indviklede 
proces, bidrager du blot til, 
at ejerskiftet virker uinte-
ressant, uoverkommeligt 
og negativt. Du møder 
sikkert et: ”Tjah, jeg 
ved ikke lige…”

Formår du i stedet at tale med ejeren og 
lytte til ønskerne, familien og drømmene, 
har du en bedre chance for også selv at 
blive lyttet til – på et tidspunkt. Jo mere 
præcist drømmen eller målet kan tegnes, 
jo mere motivation vil det kunne give.

Som vi er flest, er vi jo glade for at blive 
lyttet til – og vi lytter gerne til dem, der 
lytter til os.

Lytter til andre
ejerledere
Vi ved til også, at ejer-
ledere lytter til andre 
ejerledere. ’Reelt er de 
jo også de eneste, man 
kan stole på…’

Ejerlederne vil 
gerne høre om både 
gode og dårlige erfa-
ringer fra ligesindede. 
De vil gerne møde 
virksomhedsejere, der 
tør stå frem under el-
ler efter et generations-
skifte.

Frem for selv at kom-
me med de gode 

råd, er det derfor en god ide at fortælle om 
ledere, der er handlet deres virksomhed. 
Og specielt, hvordan de har det her bagef-
ter. Måske besøge dem?  Til inspiration og 
til at lære af. Til at sætte gang i processen.

Er du ejerleder eller direktør i en mindre eller 
mellemstor virksomhed med vækstpotentiale 
– så har vi et godt tilbud til dig og din virksomhed. 
Se mere på side 19.

www.connectdenmark.com/smv-sparring
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Hos Beierholm  

 er du altid nummer 1
Hos Beierholm hjælper vi hver dag tusindvis af mindre og 

mellemstore virksomheder. Med bogføring og regnskab. 

Med skat, moms og afgifter. Med revision og økonomisk 

rådgivning. Med udvikling og strategi.

Vi er med hele vejen – fra den spæde opstart over vækst 

og konsolidering til den dag, du giver stafetten videre til 

næste generation. 

Du kan finde os i 26 byer, for vi lægger vægt på den 

nære og personlige relation. Samtidig kan du trække 

på et stærkt bagland af specialister med indsigt i din 

branche og dens særlige  udfordringer. Derfor er du 

altid nummer 1 hos Beierholm.
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Persondataforordningen
– Snart er det alvor!

Af Dansk Erhverv

EU’s persondataforordning stil-
ler nye krav til virksomhedernes 
håndtering af kundedata og an-
dre persondata. Du har måske 

hørt, at bøderammen udvides til 150 mio. 
kr., men er ikke skarp på, hvor du skal 
starte. Heldigvis er der hjælp at hente og 
tid at løbe på. Ikke mindst ejerlederne skal 
passe på sig selv, lyder det fra en mange-
årig rådgiver fra feltet.

Vi har talt om den i flere år, og mange 
virksomheder har i måneder arbejdet på at 
blive klar. Og den 25. maj 2018 så sker det: 
EU’s persondataforordning får virkning i 
Danmark og resten af EU. 

I praksis er alle virksomheder omfat-
tet, i hvert fald hvis man har medarbejdere 
eller kunder, for så har man pr. definition 
at gøre med persondata, og så gælder nye 
og skærpede regler. Forbrugerne får nogle 

nye rettigheder, du som ejerleder skal for-
berede dig på, og som virksomhed falder 
hammeren hårdt, hvis loven bliver brudt. 
Faktisk er bøderammen sat til 150 mio. kr. 
Det er selvfølgelig tænkt til de meget store 
og ekstraordinært grove tilfælde, men det 
rummer et tydeligt signal.

Fristende og farlig mentalitet hos 
ejerlederne
”Jeg oplever at ejerledede virksomheder 
kan være mere fristede til at nedprioritere 
persondataforordningen. Man lader de 
mere jordnære opgaver med den daglige og 
praktiske drift fylde og fortrænger person-
dataforordningens lidt uoverskuelige krav. 
For som ejerleder er man jo blæksprutte og 
inde over alt,” siger advokat Wivi H. Lar-
sen, som gennem 35 år har rådgivet virk-
somheder om bl.a. databeskyttelse.

”Jeg oplever en mental forskel hos 
virksomhederne, jeg møder. Man kunne 
måske tro, at det var den ansatte leder, 
der tog mere løst på det, men jeg oplever 
faktisk det omvendte. For den ansatte le-
der er meget bevidst om, at hun er an-
svarlig for andres penge og omdømme, 
mens ejerlederen tænker at ’ jeg priorite-
rer det så godt, jeg kan, og så tager jeg 
jo selv skraldet, hvis det ramler’. Det er 
en fristende, men også farlig tankegang”.

Wivi H. Larsen oplever, at der er brug 
for mere detaljerede og praktisk anven-

delige vejledninger til virksomhederne 
fra for eksempel Datatilsynet. Men erfa-
ringerne inspirerede også Wivi H. Lar-
sen til at kaste sig ud i sit egen iværksæt-
terprojekt. Sammen med Kim Jensen 
og to andre med flere års erfaring med 
digitalisering, stiftede hun for et års tid 
siden Lexoforms, som er et online-værk-
tøj, der giver virksomhederne overblik og 
styring på persondataforordningen.

”Vores ambition er at trække arbejdet 
med persondataforordningen helt ned på 
jorden. Man kan sige, at vi bygger vores 
erfaringer med jura ind i en teknisk løs-
ning, som oversætter kringlede eller ab-
strakte begreber til noget meget konkret, 
som også den travle og udviklende blæk-
sprutte kan bruge. Og med et prisskilt på 
4200 kroner om året uanset virksomhe-
dens størrelse, prøver vi også at gøre den 
del nem at forstå og sige ja til”.

Hvad nu
Er man ikke kommet i gang med arbej-
det med persondataforordningen endnu, 
så er det mere end på høje tid. Dansk Er-
hverv spurgte i november 2017 sine med-
lemmer, hvordan virksomhederne ser på 
eller håndterer de nye regler. 15 procent 
svarede, at de ikke kendte personda-
taforordningen, og 12 procent svarede 
”ved ikke”. Yderligere 15 procent kendte 
til den, men vurderede ikke, at den er re-

levant for deres virksomhed. Og blot 41 
procent af virksomhederne forventer at 
være klar til ikrafttrædelsesdatoen.

”Tallene fortæller mig, at en del virk-
somheder stadig har et stort arbejde 
foran sig. Vi har et tilsvarende indtryk 
fra de direkte henvendelser, vi modtager. 
Derfor har vi også en del aktiviteter om 
persondata og de nye regler. Vi har vej-
ledning, et netværk og en stribe kurser 
om emnet, og vi har været landet rundt 
med #persondatabussen, hvor vores ad-
vokater underviser i persondata og sva-
rer på spørgsmål,”, siger Janus Sands-
gaard, fagchef for IT og digitalisering i 
Dansk Erhverv. 

”Tallene fortæller 
mig, at en del 
virksomheder stadig 
har et stort arbejde 
foran sig.”
Janus Sandsgaard, fagchef for IT og
digitalisering i Dansk Erhverv. 

Foto: Carsten Lundager

!

Frem mod den 25. maj kører Dansk 
Erhverv et tredje landsdækkende 
tour med titlen ”Bliv klar til 
persondataforordningen på 2 timer!”.

DANSK ERHVERV



SPONSERET AF

ADVODAN
Holbæk/København

Karsten Holt, advokat (H)
Certifi ceret data-
beskyttelsesrådgiver
CIPP/E, CIPM, CIPT, FIP
holt@advodan.dk, tlf. 70301006

ADVODAN
Slagelse

Lars Emde Poulsen, advokat (L)
Certifi ceret data-
beskyttelsesrådgiver
CIPP/E
lepo@advodan.dk, tlf. 57864600

ADVODAN
Tønder/Toftlund

Indira Beckovic 
advokatfuldmægtig
ibec@advodan.dk
tlf. 73921723.

ADVODAN
Glostrup

Karina Lind Bertelsen, advokat
Certifi ceret data-
beskyttelsesrådgiver
CIPP/E, CIPM
kalb@advodan.dk, tlf. 46145000

ADVODAN
Hillerød

Thomas Vang Christensen 
advokat (H)
thch@advodan.dk,
tlf. 48207400

ADVODAN
Lolland-Falster

Tina Høpfner
advokat
tinh@advodan.dk
tlf. 46145900

ADVODAN
Roskilde

Ulrik Vindberg
advokat
ulvi@advodan.dk
tlf: 46351515

Er din virksomhed udfordret
af de nye persondataregler?

5 MYTER 5 FOKUSOMRÅDER 

Der florerer mange myter om persondata og persondataforordningen 
(GDPR) i de danske virksomheder. Her afliver ADVODANs
persondataspecialister fem af de største. 

#1: Persondataforordningen gælder ikke for små virksomheder
Jo, det gør den. Persondataforordningen indeholder ikke ”bagatelgrænser”. Den 
gælder også for den lille håndværksmester eller produktionsvirksomheden med få 
ansatte. 

#2: Persondataforordningen gælder kun, hvis vi behandler
følsomme oplysninger 
Nej, reglerne gælder alle typer oplysninger, der vedrører fysiske personer –  også 
helt almindelige oplysninger som navn, adresse og kontaktoplysninger. Følsomme 
oplysninger skærper kravene, men er ikke en forudsætning for at være omfattet.

#3: Hvis bare vi er klar den 25. maj 2018, så er vi på den sikre side
Det er rigtig godt, hvis I er klar, når persondataforordningen får virkning fra 25. 
maj, men faktisk gælder de fleste af reglerne allerede i dag efter persondataloven. I 
skal desuden huske på, at overholdelse af GDPR ikke er et engangsprojekt, men en 
løbende proces. 

#4: Vi kan gøre alt, bare vi har et samtykke fra den registrerede
Nej. For det første er der nogle grundlæggende principper, der skal overholdes, 
også selv om I har et samtykke. For det andet behøver I i en række tilfælde slet ikke 
have et samtykke – og det kan nogle gange være bedre at bruge et andet grundlag 
for behandling af persondata. 

#5: Vores virksomhed er lille – vi får ikke besøg af Datatilsynet
I bør ikke basere jeres overholdelse af gældende lovgivning på en vurdering af 
”opdagelsesrisikoen”. Selvom der kan være langt mellem et ordinært besøg fra 
Datatilsynet, skal I vide, at blot en enkelt klage kan udløse et tilsyn, før end I aner. 

Uanset størrelse skal alle virksomheder overholde reglerne i persondatafor-
ordningen. Her er fem vigtige emner, som din virksomhed bør have fokus på. 

#1: Få overblik over persondata
I skal hurtigst muligt afdække, hvilke persondata I behandler. Processerne skal 
beskrives i en såkaldt fortegnelse, som I skal bruge som dokumentation over for 
Datatilsynet. Fortegnelsen danner grundlag for jeres videre arbejde med persondata.

#2: Husk databehandleraftaler
Hvis din virksomhed bruger eksterne leverandører til fx it, løn, rekruttering eller 
markedsføring, skal I sørge for at indgå databehandleraftaler med dem alle. Dette 
er ikke et nyt krav, men kravene til aftalernes indhold skærpes væsentligt med 
persondataforordningen.

#3: Lav interne instrukser og uddan medarbejderne
Sørg for at få udarbejdet persondatapolitikker og konkrete instrukser og retnings-
linjer til alle medarbejdere, der behandler persondata i din virksomhed. Derudover 
er det vigtigt, at medarbejderne bliver undervist i persondatareglerne løbende. 

#4: Overhold jeres oplysningspligt
Ifølge persondataforordningen har din virksomhed pligt til at oplyse medarbejdere 
og kunder om deres rettigheder i forhold til de persondata, som I registrerer om 
dem. I skal oplyse, hvad I gør med deres persondata, og hvor længe I opbevarer 
dem. 

#5: Tilstrækkelig it-sikkerhed
”Privacy by design” er et vigtigt princip i persondataforordningen. Det betyder, at 
I skal indrette jeres it-systemer og tekniske procedurer, så de som standard sikrer, 
at der kun behandles persondata, som er nødvendig for hvert enkelt formål med 
behandlingen, og især at data ikke indsamles og opbevares ud over det nødvenlige 
tidsrum til de specifikke formål. 

https://www.advodan.dk/erhverv/persondata
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Eksperterne har talt:
Sådan kan ejerlederen komme i gang med GDPR

Per Løkken
Partner og ekspert i persondata
PersondataSupport
www.persondatasupport.as

Skal virksomheden leve op til Persondataforordningen, 
kræver det involvering af virksomhedens ledere og ejerle-
dere, der kan træffe de nødvendige, strategiske beslutnin-
ger. Ledelsen skal tage stilling til, hvad man vil med sin IT-
sikkerhed, sin datasikkerhed og politikker. Samtidig skal 
ledelsen vælge, hvordan beredskabsplanen skal se ud, så 
deres relevante medarbejdere ved, hvad de skal gøre, hvis 
virksomheden oplever datalæk.  

IT-chefen eller HR-chefen kan ikke alene sikre, at virk-
somheden lever op til EUs General Data and Protection Re-
gulation (GDPR), fordi processen også kan være forbundet 
med investeringer såsom placeringen af virksomhedens 
servere. For GDPR nævner ikke noget om, hvilket sikker-
hedsniveau virksomheden skal have. Forordningen kræver, 
at der foreligger en beredskabsplan, men det er op til den 
enkelte virksomhed at vurdere, hvordan man bedst muligt 
sikrer sine data. Her kan placeringen af serverne have en 

afgørende rolle for, hvor nemt det er for uvedkommende at 
få adgang til virksomhedens data. 

Per Løkken anbefaler ejerledere at tage Persondatafor-
ordningen alvorligt, da konsekvenserne for virksomheden 
kan være katastrofale. Udsigten til 4 % af omsætningen i 
bøde ved ikke at efterkomme GDPR-lovkravene er ikke det 
værste onde. Kunderne kan lægge sag an mod virksomhe-
den eller starte en shitstorm, der i sidste instans kan betyde, 
at nøglen drejes om. 

Samtidig bør ledelsen forberede sig på, at kunderne i 
fremtiden kan have et ønske om at se, hvordan virksom-
heden opbevarer og sikrer persondata – er virksomheden 
compliant med kravene for datasikkerhed? Lever virksom-
heden ikke op til kravene, kan konsekvensen være, at kun-
den vælger at placere sin ordre et andet sted. 

Per Løkken opfordrer desuden lederen til at se Person-
dataforordningen som en mulighed for at effektivisere ar-
bejdsgangene i virksomheden. Hvor kan man gøre tingene 
smartere såsom digitalisering af arbejdsprocesser? Forord-
ningen behøver ikke kun være en omkostning for virksom-
heden, men det kræver, at ledelsen får nedsat arbejdsgrup-
per med de rigtige mennesker og redskaber til opgaven. 

Karina Lind Bertelsen
og Karsten Holt
Advokater
Advodan
www.advodan.dk 

Ejerlederen bliver nødt til at tage en aktiv rolle i arbejdet 
med GDPR, hvis man står i spidsen for en mindre virksom-
hed, der ikke har de menneskelige ressourcer i form af en 
juridisk afdeling eller compliance-afdeling. Går ejerlederen 
forrest, vil medarbejderne forstå alvoren i, at virksomheden 
lever op til Persondataforordningen. 

 Alvorligt er det for virksomheden, hvis den ikke efter-
lever lovkravene. Én ting er bødestraffen, virksomheden 
risikerer, hvilket i sidste ende rammer ejerlederens egen 
pengepung, men måske værre er det for virksomhedens 
omdømme. Ydermere er det et spørgsmål om anstændig 
håndtering af kundernes personfølsomme oplysninger. 
Virksomheden har også et moralsk ansvar for at passe på 
de oplysninger, kunderne betror den med. I mange bran-
cher, særligt dem der handler B2C, vil ordentlig håndte-
ring af kunders personoplysninger i stigende grad blive 

et konkurrenceparameter – og dermed i sidste ende et 
spørgsmål om overlevelse.

Første skridt er, at ejerlederen sætter sig overordnet ind 
i reglerne, hvorefter de forskellige opgaver kan uddelege-
res i virksomheden. Når uddelegeringen finder sted, er det 
vigtigt, at ejerlederen kan fortælle medarbejderne, hvorfor 
Persondataforordningen er vigtig for virksomheden, men 
også får medarbejderne til at forstå, hvorfor vi har regler-
ne – hvad de er til for. Reglerne er til for at beskytte vores 
ret til privatliv, og den måde data flyder i organisationerne

Ejerlederen kan ikke købe sig til compliance gennem 
bistand alene. Det er virksomheden selv, der skal løfte 
opgaven, mens eksterne konsulenter kan hjælpe firmaet 
med at komme hurtigere i mål ved, blandt andet, at ud-
forme de nødvendige politikker, der dog altid skal tage 
udgangspunkt i virksomhedens organisation og eksiste-
rende processer. Første fase i processen er derfor at skabe 
et overblik over virksomhedens eksisterende processer. 
En sådan kortlægning, som virksomheden selv kan fore-
tage, kan også have den positive sidegevinst, at man bli-
ver opmærksom på uhensigtsmæssige forretningsgange 
– og dermed effektiviseringsmuligheder. 

Af Kasper Nisager
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Eksperterne har talt:
Sådan kan ejerlederen komme i gang med GDPR

Kira Kolby Christensen
Advokat 
Elmer Advokater
www.elmer-adv.dk 

Ejerlederen bør udpege én projektleder til arbejdet med 
Persondataforordningen. Ellers ender han med, at den 
HR-ansvarlige løber én vej, mens den økonomi-ansvarlige 
løber en anden vej, fordi de har forskellige behov for 
dataindsamling og behandler data forskelligt. Her er det 
vigtigt med en projektleder, som kan samle trådene og 
tilpasse arbejdsgangene for hele virksomheden. 

En ulempe ved at centralisere arbejdet med GDPR 
er, at man ude i krogene ikke tager procedurerne til sig, 
fordi man ikke har ejerskab over processen. Derfor er det 
projektlederens ansvar at spørge ind til medarbejdernes 
hverdag og arbejde med data. Så ved man, hvad der er 
operationelt praktisk og kan lade sig gøre. Nogle har 
eksempelvis behov for, at data bliver opbevaret i kort tid, 
andre har brug for længere opbevaring. Projektlederen 
kan forsøge at finde en middelvej, der gavner alle. Er dette 
ikke muligt, må projektlederen udarbejde datapolitikker ud 

fra den enkelte afdelings hverdag. Ved at lade compliance 
projektet tage udspring i virksomheden, sikrer man bedst, 
at procedurerne, man indfører, er operationelle i forhold det 
daglige virke og dermed bliver en del af virksomhedens DNA.

Projektlederen skal have pondus, da arbejdet med GDPR 
handler mere om organisationsvidenskab end jura. Han 
skal kunne opnå indsigt og forståelse for virksomheden som 
helhed, og han skal kunne formidle projektet på en måde, 
så ledelse og medarbejdere opnår indsigt og forståelse for 
Persondataforordningen. 

Det er vigtigt, at ejerlederen er en del af processen, da 
det er ham, der skal investere i de nødvendige tiltag. Hvis 
ejerlederen er synlig i processen, sender det også et signal 
til medarbejderne, at projektlederen har fuld opbakning 
til at udføre tiltagene. Med indsigt i GDPR og forståelse for 
nødvendigheden i, at organisationen lever op til reglerne, kan 
ejerlederen desuden gå forrest. 

Ejerlederen bør også se fordele i dette complianceprojekt. 
Man vil gå medarbejdernes arbejdsgange efter i sømmene, 
hvormed det kan have en afledet Lean-effekt, fordi 
virksomheden kan blive opmærksom på arbejdsgange, der 
kan effektiviseres.

Peter Thor Kellmer
Partner & leder af IT-rådgivning
Beierholm
www.beierholm.dk 
 
Virksomheder, der endnu ikke er begyndt at arbejde med 
GDPR, bør tage det alvorligt og komme i gang. Konsekven-
serne ved ikke at leve op til Persondataforordningen kan 
være bøder på mellem 2-4 % af omsætningen, men virksom-
heden er også sårbar for søgsmål fra både medarbejdere 
og kunder, hvis man ikke har de rette foranstaltninger om 
sikkerhed af persondata på plads. 

Behandling og opbevaring af folks personfølsomme op-
lysninger skal foregå på forsvarlig vis. Hvis en medarbej-
ders data bliver lækket til offentligheden, kan ejerlederen 
risikere at skulle kompensere vedkommende med op til to 
måneders løn – og det er pr. enkelttilfælde. Dette er noget, 
fagforeningerne er meget opmærksomme på, og vi vil se sti-
gende krav til datasikkerhed fra fagbevægelsen.  

Ejerlederen skal på banen for at investere i opdaterede 
IT-systemer til at understøtte virksomhedens fremadret-
tede datavirke. Ejerlederen skal også indføre nye politikker 

for, hvordan medarbejderne behandler data, fordi GDPR 
kræver en ændring i adfærden, ligesom der skal gøres op 
med, hvilke data organisationen bør indsamle, og hvad de 
skal bruges til. 

Hvis medarbejderne fra en tømrervirksomhed er ude 
hos en kunde, og arkitekttegningerne med personoplysnin-
ger ligger frit fremme i bilen, kan de blive stjålet. Person-
dataforordningen siger intet om, at det må man ikke, men 
den kræver, at data bliver opbevaret sikkert. Her kunne det 
være, at arkitekttegningerne skulle over på et IT-system, 
hvor medarbejderne kun kan få adgang til dem på nogle 
aflåste telefoner eller tablets. 

Ét område som er særligt sårbart er e-mails, hvor der 
dagligt flyder personfølsomme oplysninger rundt i organi-
sationen såsom CV’er og sundhedsoplysninger, og ingen har 
styr på, hvor mange steder disse data ligger. Her kan man 
købe sig til bedre datasikkerhed såsom kryptering af alle 
e-mails. Så skulle en mail med oplysninger ende et forkert 
sted, er den krypteret. 

Virksomhederne skal i gang med et struktureret forløb 
enten i samarbejde med professionelle eller i netværk med 
andre virksomheder f.eks. inden for samme branche. Der er 
ikke længe til den 25. maj, hvor GDPR træder i kraft.
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Casper Kidmose
Chefspecialist
Nykredit
www.nykredit.dk 

For at sikre din virksomheds fremtid efter du er gået på 
pension, er det en god idé at planlægge generationsskiftet i 
rigtig god tid – lad være med at vente til du fylder 65. Sørg 
blandt andet for at få afklaret om virksomheden skal blive i 
familien, eller om den skal på andre hænder.
Nykredit ErhvervsBank har lavet en rundspørge blandt 1.500 
ejerledere. Her er det 1 ud af 7 ejerledere, som forventer, at 
virksomheder skal overdrages til familiens næste generation. 
I disse tilfælde er det en klar fordel, når den næste generation 
har tid og mulighed for at forberede sig ved at træffe relevante 
uddannelsesvalg og evt. få anden relevant erhvervserfaring. 
På den måde vil efterfølgeren have de bedste forudsætninger 
for at overtage virksomheden, og virksomheden vil være i 
mere sikre hænder.
Uanset om efterfølgeren findes i familien eller ej, er det 
en god idé at skrive overvejelser om ejerskiftet ind i en 

forretningsplan. Overvej også at sammensætte en bestyrelse 
i virksomheden, der kan hjælpe med at eksekvere planen og 
sikre en gnidningsfri overdragelse. Ofte kan det være en god 
idé at få tilknyttet bestyrelsesmedlemmer, der har viden og 
erfaring med generationsskifter.
Gør dig også overvejelser om din rolle efter overdragelsen. 
Hvis du ikke er klar til en pensionisttilværelse, kan du sagtens 
have rolle i virksomheden i partnerskab med din efterfølger 
– evt. som bestyrelsesformand. Her er det blot vigtig, at du 
og din efterfølger har klare aftaler om jeres samarbejde, så 
ingen er i tvivl om jeres roller og ansvar. Dermed minimerer 
du risikoen for konflikter mellem dig og din efterfølger.

3 gode råd til generationsskifte:
1. Planlæg din virksomheds generationsskifte i god tid. 

Det giver dig og din efterfølger tid til at forberede sig
2. Skriv overvejelser om generationsskiftet ind i en 

forretningsplan
3. Overvej at styrke din virksomheds bestyrelse 

med et medlem, som har viden og erfaring med 
generationsskifte

Peter Stakemann
Advokat & ejerleder
Advokatfirmaet Stakemann
Www.stakemannlaw.dk 

Hvad er det, du ønsker at sælge? Som ejerleder sælger du dit 
hjerteblod, men du bør gøre det klart for dig selv, hvilke dele 
af din virksomhed du sælger, hvem du sælger til, og hvilke 
nøglemedarbejdere følger med i købet. Du ejer måske byg-
ningerne, dit firma holder til i, og din konkurrent er interes-
seret i kun at købe virksomhedens know-how eller produkt. 
Her kan du lave en ny virksomhedsstruktur, hvor bygninger-
ne tilhører et selskab, mens firmaet tilhører et andet, hvor 
dine nøglemedarbejdere er partnere. 
Omvendt, skal medarbejderne ikke være medejere i den nye 
ejerkonstruktion, skal det også gøres klart for alle parter, så 
folk ikke sidder med forestillinger, som ikke har hold i virke-
ligheden. 
Sådanne overvejelser gør det nemmere for potentielle købere 

at få et overblik over, hvad de køber, fordi du skitserer, hvil-
ken know-how og hvilke medarbejdere følger med i købet. 
Dermed kan du også sætte prisen højere, fordi du anskuelig-
gør virksomhedens værdi overfor køberne. De får ikke kun 
et produkt, men de får adgang til en viden og ekspertise i 
nøglemedarbejderne, som de ikke selv besidder. 
Du bør også forberede dig mentalt på en tilværelse efter over-
dragelsen af din virksomhed. Som mangeårig virksomheds-
leder ser du dig måske ikke gå derhjemme. Her kan det indgå 
i købskontrakten, at der skal være en glidende overdragelse, 
hvor du i et antal år fortsat er en del af virksomheden, og ek-
sempelvis introducerer de nye ejere til dit netværk af kunder.
Er du fortsat en del af virksomheden efter overdragelsen, 
uanset om det er et generationsskifte eller salg til en konkur-
rent, bør du også forestille dig en position, hvor du ikke læn-
gere har den samme indflydelse – at du giver slip og trækker 
dig tilbage. Det er vigtigt, at du sammen med køberne får din 
rolle under overdragelsen nedfældet i en juridisk bindende 
salgskontrakt. 

Ejerleder med pensionsover-
vejelser? Sådan kan du over-
drage din virksomhed
Af Kasper Nisager



SPONSERET AF STAKEMANN

Går du med tanken om at over-
drage din virksomhed til nye 
ejere, kan det være en god ide 
at søge juridisk rådgivning 

tidligt i overvejelserne. Ejerskiftet skal 
helst foregå således, at du og køberne forla-
der hinanden med et smil, når du overdra-
ger nøglerne til din virksomhed. Samtidig 
har du behov for en rådgiver, som forstår 
din situation, hvor du som ejerleder skal 
give afkald på dit hjertebarn. Her skal din 
advokat kunne tænke længere end blot den 
juridiske proces – din advokat skal også 
kunne forstå din personlige afskedspro-
ces. 

Tal med en rådgiver som forstår 
dit svære valg
Før dine tanker om overdragelsen får ben 
at gå på, kan det være en ide at rådføre 
sig med advokaten, fordi der igennem hele 
processen, fra prisfastsættelse til du helt 
forlader virksomheden, er et lag af hard-
core jura, som du skal tage højde for. 
Juraen er til for at beskytte dig allerede 
før, du opsøger potentielle købere og hele 
vejen igennem, såsom når du forhandler 
prisen for din virksomhed til, hvordan kø-
beren betaler dig for handlen og vilkårene 
for overdragelsen. 

Advokatfirmaet Stakemann har man-
ge års erfaring med at sidde på begge si-
der af bordet. Advokaterne er vant til at 

tænke på dig, som sælger, og vide, hvad 
dine potentielle købere tænker – og for-
langer. Når Stakemanns advokater gør 
deres due diligence sikrer det en ordent-
lig aftale mellem køber og sælger, som er 
beskyttet af de nødvendige juridiske para-
graffer. For dig handler det om ikke kun 
om at have en erfaren rådgiver, men også 
en sparringspartner med evnen til at give 
dig viden og indsigt i overdragelsen af dit 
livsværk. 

For overdragelsen handler ikke kun 
om kroner og ører eller mursten. Du skal 
kunne vide, at det du har sat i verden også 
forbliver en sund forretning på nye hæn-
der. Du skal vide, at din familie er sikret, 
og dine mangeårige nøglemedarbejdere 
kan fortsætte i deres stillinger. Advokat-
firmaet Stakemann er et mindre advokat-
firma, der drives af ejerlederen, advokat 
Peter Stakemann, som forstår din situa-
tion og dine ønsker. 

Du kan tale med advokat Peter Sta-
kemann, ejerleder til ejerleder, og han vil 
kunne sætte sig ind i, hvad du går med 
af overvejelser. Selvom juraen er vigtigt, 
handler det ligeså meget om dine tanker 
og bekymringer – ligesom din forestilling 
om din fremtidige rolle. 

Hvornår er jeg klar til at modtage 
rådgivning?
Advokat Peter Stakemann oplever, at hans 

advokatfirma som regel kommer ind i 
overdragelsesprocessen, når ejerlederen 
har gjort sig nogle overvejelser om at sæl-
ge virksomheden, og der er brug for råd-
givning. Typisk efter en modningsproces 
som advokat Peter Stakemann kalder det. 
Eller du kan se, at du om fem-ti år ønsker 
at gå på pension for at have et liv uden 
bekymringer om virksomheden. Her kan 
Advokatfirmaet Stakemann hjælpe dig 
med at planlægge frem i tiden, så når da-
gen oprinder, er der en slagplan for salget 
af din virksomhed. 

Er der tale om et generationsskifte, og 
firmaet skal overgå til dine børn, er det 
vigtigt, at I får lavet en ordentlig over-

dragelse, hvilket også betyder, at du skal 
kunne give slip på tøjlerne og lade den 
nye generation komme til. Advokat Peter 
Stakemann forstår vigtigheden i, at der 
kan være store følelser på spil, men det 
er her, at hans mangeårige erfaring som 
mediator er behjælpelig, så familiens fir-
ma overlever i familiens hænder, ligesom 
det gode familiebånd.  

For Advokatfirmaet Stakemann 
handler det ikke kun om overdragelses-
processen – det handler i ligeså høj grad 
om livet efter overdragelsen. Her får du 
hjælp til at give slip og lade nye kræfter 
komme til, ligesom du får overskud til at 
nyde din nye tilværelse. 

Du kan trygt give slip 
på din virksomhed

www.stakemannlaw.dk
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Fire udfordringer der trækker 
ejerski� er i langdrag
Det tager tid at sælge en virksomhed. Det lyder som en simpel erkendelse, 
men i følge en ekspert kommer det bag på mange ejere.

Af Mathias Caspersen

Omkring 10.000 små og mel-
lemstore danske virksomheder 
står i de kommende år overfor 
uundgåelige grundlæggende 

forandringer. Her er ejerne nemlig 60 år 
gamle eller ældre. 
Nogle har allerede fundet en løsning på 
det kommende ejerskifte, men det er langt 
fra alle, der har køreplanen klar.
De kan stå overfor en massiv udfordring, 
for det kommer bag på mange, hvor lang 
tid det tager at forberede og gennemgøre 
et ejerskifte. Det fortæller Oluf Hjortlund, 
der er bestyrelsesformand i erhvervsorga-
nisationen Ejerlederne.

“Man kan selvfølgelig være heldig, at 
den helt rigtige køber står klar på det rig-
tige tidspunkt, men det ser vi sjældent. Det 
er nu engang markedets vilkår, at ejerskif-
ter kræver et langt og grundigt forarbejde, 
også selvom man står med en sund og vel-
drevet virksomhed,” fortæller han.

Hjortlund peger på fire bagvedliggende 
hovedårsager. Den første er netop, at ejer-
ne ikke ser det som et problem at komme 
af med deres virksomhed. 

“Mange tror, de kan sælge deres virk-
somhed i morgen, hvis det skulle være. 

Problemet er bare, at der ikke står en lang 
kø af købere klar. Vi har ikke den store 
iværksætterkultur i Danmark, og det er 
meget få danskere, der drømmer om at 
blive selvstændige. Derfor skal selv oplagte 
købere ofte tænke længe over det, før de 
kaster sig ud i et virksomhedskøb,” forkla-
rer han.

Salgsmodning og geografi
Udfordring nummer to er, at mange un-
dervurderer, hvor meget der skal til for 
at gøre deres virksomheder salgsmodne.

“Der er mange ting, man kan og bør 
gøre, for at gøre ens virksomhed salgs-

lækker. Alle ens rutiner bør i princippet 
ses efter i sømmene, så alting bliver opti-
meret. Mange har kapital bundet i deres 
lager, som bare udgør en dødvægt. Det 
bør man se på. Man kan også arbejde 
med sin omsætningshastighed og om-
kostningsstruktur. Det hele bør skæres 
til; alle parametre skal i spil,” fortæller 
han.

Hjortlund slår fast, at der ikke er tale 
om raketvidenskab, og at øvelsen er god 
for enhver virksomhed. Det handler dy-
best set om gøre op med “det vi plejer,” så 
man ikke slæber rundt på unødigt fedt.

Den tredje udfordring for virksom-
hedsejere, der vil sælge, er geografisk 
betinget. 

“Jo længere væk man kommer fra de 
større byer, jo sværere er det at sælge en 
virksomhed. Ganske enkelt fordi der er 
færre potentielle købere. Særligt de min-
dre virksomheder kan det være rigtig 
svært at sælge, det gælder også de meget 
veldrevne, og det kommer bag på mange. 
Derfor skal man ofte igang i ekstra god 
tid ude i landet,” fortæller Hjortlund.

Start i god tid
Fjerde og sidste punkt handler om finan-
siering. Det er nemlig langt fra alle købere, 

der kan stille med det fulde beløb, og ban-
kerne står ikke altid klar til at hjælpe med 
fuld finansiering. 

“Derfor skal man som sælger ofte 
være indstillet på, at man i et vist om-
fang skal være med til at løfte finansie-
ringen. Det kan både være tale om ka-
pital i hånden eller finansiering over en 
periode. Det kan ofte give god mening, 
at lade penge stå i virksomheden, og lade 
den endelige pris afhænge af resultatet 
efter de første 2-3 år. Det er som regel 
først her, den nye ejer kender det egentli-
ge potentiale i virksomheden,” forklarer 
Hjortlund.

Han opfordrer alle ejerledere til at 
søge professionel rådgivning, hvis de 
står overfor at skulle sælge deres virk-
somhed.

“Der er en lang række overvejelser, 
man skal igennem. Dels i forhold til jura 
og økonomi; hvad skal virksomheden for 
eksempel koste? Det er langt fra en ek-
sakt videnskab. Dels i forhold til alle de 
personlige beslutninger, man skal tage. 
Det er aldrig så let, som man selv tæn-
ker det. Derfor vil jeg opfordre til, man 
finder de rigtige rådgivere med de rigtige 
kompetencer og starter i god tid,” fortæl-
ler Hjortlund.

Foto: Scanpix



Nykredit
ErhvervsBank

Bank for ejerledere
Hos Nykredit ErhvervsBank får du
en rådgiver, som interesserer sig
for din samlede forretning, dens
fremdrift og økonomien bag. 
 
Tag en snak med os om dine
planer, og lad os sammen bringe 
dig og din virksomhed foran.  
 
Læs mere om Danmarks
hurtigst voksende erhvervsbank 
på nykredit.dk/din-virksomhed

Har du din egen
virksomhed
– har du din
egen bank

www.nykredit.dk/din-virksomhed
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!
NÅR DU 
GENERATIONSSKIFTER EN 
VIRKSOMHED ER DER TING 
DU SKAL SIKRE DIG

• Find en rådgiver med erfaring 
inden for din virksomhedstype

• Få skrevet en køreplan med mi-
lepæle der holder opgaven på ret 
kurs

• Mundtlige aftaler skal nedskrives 
inden generationsskiftet

• Rettigheder til produkter og ideer 
skal afklares og nedskrives

• Sørg for at der er styr på person-
data

Skab overblik 
inden ejerski� e
Når virksomheden skal ski� e ejer, er 
det vigtigt at få en god rådgiver med i 
processen, så der kan lægges en køreplan

Af Lars Bennetzen

Før eller siden kommer de fleste 
virksomheder i den situation, 
hvor der skal laves et generations/
ejerskifte, og det er en proces hvor 

der ligger mange udfordringer og faldgrup-
per.

En af de store udfordringer er at få 
skabt et overblik over situationen, og det er 
netop der det hele starter, mener Paul Mol-
lerup, administrerende direktør for Danske 
Advokater.

”Overblikket over hele situationen er es-
sentiel, og derfor er det første råd, at hvis 
man overvejer et generationsskifte i løbet 
af de næste 10-15 år, så skal man i gang nu. 
Der er utrolig mange faktorer der spiller 
ind, og ting der skal overvejes, så det er en 
smart ide at komme i gang så tidligt som 
muligt,” pointerer Paul Mollerup.

Han fortsætter med at fortælle at jo 
mere komprimeret tidsforløbet er, jo svæ-
rere er det at lave en optimal løsning.

”Den største faldgruppe er at komme 
for sent i gang. Der er meget jura der skal 

gennemgås, og samtidig kan der være man-
ge følelser indblandet i at skulle give afkald 
på en virksomhed. Det skal tales ordentligt 
i gennem, fremhæver Paul Mollerup.

Derfor er det væsentligt at tage en kom-
petent rådgiver med så tidligt i processen 
som muligt. Der skal udformes en køreplan 
med milepæle der kan sikre at hele proces-
sen kører i den rigtige retning, og at de 
nødvendige delmål opnås.

”Det er vigtigt at huske på, at der er 
mange måde at lave et generationsskifte 
på, det handler om hvilken virksomheds-
type det handler om, og ikke mindst om 
den skal overdrages til et familiemedlem, 
en ekstern eller en ledende medarbejder,” 
forklarer Paul Mollerup.

Find den kompetente rådgiver
Når rådgiveren skal findes, er det samtidig 
vigtigt at der både er kemi og tillid mellem 
personerne der skal forestå generations/
ejerskiftet og rådgiveren. 

”Søg råd hos venner og forretnings-
forbindelser og hør om deres erfaringer, 
og derefter så tag en samtale med den på-
tænkte rådgiver. Det er vigtigt at man i den 
samtale får afklaret om vedkommende for-
står ens virkelighed og virksomhed,” påpe-
ger Paul Mollerup.

I løbet af den samtale er der et par om-
råder det er væsentligt at få afklaret, for at 
være sikker på, at rådgiverne er kompetent 
til opgaven. Det skal blandt andet afdæk-
kes om, hvor meget erfaring rådiveren har 
inden for netop det felt, at rådgiveren kan 
se helheden ved et generations/ejerskifte og 
ikke mindst en der forstår de skattemæssi-
ge områder der er forbundet med ændrin-
gen i ejerforholdet.

Paul Mollerups erfaring er, at mange 
advokater gør meget for at holde sig opda-
teret på området, blandt andet via kurser 
hos Danske Advokater.

Specielt på skatteområdet er der mange 
faldgrupper der skal tages hensyn til. Ofte 

er virksomheden også pensionsopsparin-
gen for den afgående ejer, og man risikerer 
at få for lidt med sig, hvis det ikke gøres 
rigtigt i forhold til skattelovgivningen.

”Samtidig risikerer man at komme til 
at betale for meget i skat, hvis man laver 
et glidende generationsskifte, og der ikke 
er taget hensyn til de skattemæssige for-
hold.,” forklarer Paul Mollerup, og slutter 
af med at sige:

”Det handler om at lave de rigtige valg, 
så kan ikke betaler mere i skat end nød-
vendigt. For der er visse ting man kan gøre 
skattefrit, og andre skal der betales skat af i 
generationsskiftet. Det hele skal med.”

Den største faldgruppe ved generationsskifte 
er at komme for sent i gang. Der er meget jura 
der skal gennemgås, og samtidig kan der være 
mange følelser indblandet i at skulle give af-
kald på en virksomhed. Det skal tales ordent-
ligt i gennem, siger Paul Mollerup



SPONSERET AF ELMER ADVOKATER

Godt i gang?
De fleste af os kan nok være 
enige om, at arbejdet med at 
få implementeret databeskyt-

telsesforordningen – og især med at blive 
klar til den træder i kraft i maj 2018 – fyl-
der en del lige nu. Der er mange spørgs-
mål, der skal tages stilling til. Mange trå-
de, der skal samles op på – både teknisk 
og organisatorisk. 

Et af dem er kontrakterne (eller mangel 
på samme) med sine databehandlere. Og 
måske allerførst: Hvem er egentlig databe-
handlerne?

Dette spørgsmål kan skabe forvirring, 
fordi virksomheden i sit daglige virke age-
rer i forhold til en række aktører: Moder-
selskab, datterselskaber/filialer, kunder, 
leverandører og ikke mindst alle medar-
bejderne.

Hvem er hvem?
Den dataansvarlige er den, som i sidste 

ende bestemmer til hvilke formål person-
oplysningerne må behandles, hvordan de 
må behandles (hjælpemidlerne), herunder 
hvem der må behandle dem.

Det er her vigtigt at sondre mellem at 
bestemme over oplysningerne og at have 
det endelige ord vedrørende produktio-
nen. En overordnet myndighed er ikke 
dataansvarlig, selvom den ved appel kan 
tilsidesætte den underordnede myndig-
heds afgørelser. 

Det er også vigtigt at sondre mellem 
den ”praktiske hverdag” og det ende-
lige ansvar. Den enkelte medarbejder 
vil konkret vurdere og afgøre, hvilke 
oplysninger der er relevante for at løse 
den enkelte sag. Medarbejderen har 
dog ikke det endelige dataansvar. Det 
har arbejdsgiveren. Medarbejderen er 
heller ikke databehandler, men en del 
af den dataansvarliges organisation.

Databehandleren er derimod en 
selvstændig juridisk enhed, der alene 

behandler oplysninger efter instruks 
fra den dataansvarlige, og som kun må 
bruge oplysningerne til at løse den kon-
krete opgave for den dataansvarlige. 

Ekstern lønkørsel og eksempelvis 
hosting af virksomhedens data kan in-
debære databehandling efter instruks, 
og som efter databeskyttelsesforord-
ningen skal være reguleret af en kon-
trakt eller et andet retligt dokument. 

Håndværkeren, vinduespudseren og 
rengøringsfirmaet leverer til gengæld 
ikke persondatabehandling. Heller ikke 
selvom der behandles oplysninger om 
den dataansvarliges medarbejdere i 
forbindelse med aftalens indgåelse og 
opfyldelse. Der skal derfor ikke udar-
bejdes databehandleraftale med sådan-
ne leverandøre, men blot en fortrolig-
hedserklæring, hvis leverandøren som 
led i leveringen af ydelsen uundgåeligt 
får indsigt i personoplysninger. 

Indholdskravene
Databeskyttelsesforordningen lister i arti-
kel 28 en række betingelser op, som skal 
være reguleret i databehandleraftalen. 
Listen er lang og detaljeret, og Datatilsy-
net er også lige kommet med en skabelon. 
Man kan derfor være fristet til at finde op-
gaven enkel, fordi der er givet en opskrift 
til aftalens indhold.

Det er dog langt fra enkelt. Som ved 
enhver anden kontraktsindgåelse kræver 
det indgående forhandlinger om niveauet 
og dermed prisen for de enkelte forpligtel-
ser, databehandleren skal leve op til. 

Fordelingen af erstatningsansvaret
Også risikofordelingen ved et databrud 
kan være til forhandling – herunder i hvil-
ket omfang parterne hver for sig kan og 
vil begrænse sit solidariske erstatningsan-
svar ved databrud, som de bærer et (med)
ansvar for.

Forordningen bestemmer, at enhver, 
der er involveret i behandlingen, hæfter 
erstatningsretligt for en skade opstået 
derved, medmindre de kan bevise, at de 
er uden skyld. Databehandleren har imid-
lertid kun et selvstændigt ansvar for skade, 
der skyldes tilsidesættelse af regler rettet 
specifikt mod databehandlere eller tilside-
sættelse af den dataansvarliges instrukser.  

Bestemmelserne er dog ikke til hin-
der for, at der mellem parterne aftales en 
anden endelig fordeling af erstatningsan-
svaret end det solidariske som forudsat i 
forordningen. De grundlæggende erstat-
ningsretlige regler forhindrer nemlig ikke 
aftaler om ansvarsfordeling indgået forud 
for skadens indtræden, når der er tale om 
offentlig eller erhvervsmæssig virksom-
hed.

Kira Kolby Christensen
Associeret partner, Elmer Advokater

 

 

Styr på kontrakterne mellem
dataansvarlige og databehandlere?
Databehandlerkontrakter forudsætter, at I først får identi� ceret, hvilke 
ydelser der har karakter af databehandling. Dernæst skal kontrakterne 

forhandles, herunder den endelige fordeling af risiko og ansvar
– Øvelsen kan for mange være vanskelig.

http://elmer-adv.dk/vores-fagomraader/persondata
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Fortjent 
generationsski� e
Planlagt generationsski� e skal ske når det 
er fortjent, og e� er en nøje gennemtænkt 
plan. Det er grundtankerne bag det rullende 
generationsski� e som virksomheden exs 
nordic as er i fuld gang med at udføre

Af Lars Bennetzen

Det danske firma exs nordic as er 
i fuld gang med et såkaldt rul-
lende generationsskifte, mel-
lem stifteren af firmaet, Ken-

neth Hou Jensen og hans søn, Morten Hou 
Østergaard. Men et generationsskifte er 
ikke bare et spørgsmål om at overdrage 
rorpinden til den nye leder, det er også et 
spørgsmål om at få det gjort så det sker 
på den optimale måde – både rent omsæt-
ningsmæssigt, og ikke mindst rent skatte-
teknisk.

”Da vi besluttede os til at gå i gang med 
generationsskiftet af min virksomhed, der 
oprindeligt hed experisense a/s, tog vi med 
det samme fat i en dygtig skatterådgiver. 
Vi ønskede at opsætte rammerne for 
generationsskiftet så smidigt og smart 
som muligt,” forklarer Kenneth Hou 
Jensen.

Samtidigt var det vigtigt at 
generationsskiftet kunne finde sted uden 
at Morten Hou Østergaard skulle lægge en 
formue på bordet, for at kunne indtræde i 
virksomheden.

Derfor blev der lagt en plan for, hvordan 
Kenneth Hou Jensen og Morten Hou 
Østergaard kan køre parløb i en årrække 
fremad, mens Morten Hou Østergaard 
kunne arbejde sig ind virksomheden, og 
gøre sig fortjent til at overtage forretningen 
en dag ude i fremtiden.

”I dag er Morten 100% tilknyttet exs 
nordic as som direktør. Planen er så at 
Morten overtager 30% af virksomheden 

når han har været med til at generere 
et merudbytte, som er defineret i vores 
køreplan.

Sæt ikke økonomien over styr
Den del af køreplanen har været meget 
væsentlig for både Kenneth Hou Jensen 
og Morten Hou Østergaard. Holdningen 
hos dem begge er, at ingen har lyst til at 
risikere deres økonomi og derfor må der 
ikke sættes for meget på spil.

For selvom Kenneth Hou Jensen langt 
fra er klar til at gå på pension, så er exs 
nordic as en del af hans pensionsplan. For 
Morten handler det om, at virksomheden 
skal kunne bære hans planer, ambitioner 
og naturligvis hans løn.

”Som det er i dag, er der ingen tvivl 
om, at Morten ville kunne få en bedre løn, 
hvis han gik ud og tog et job i hans gamle 
erhverv. Men her er guleroden at han en 
dag ender med at overtage virksomheden, 
og det må han arbejde for,” siger Kenneth 
Hou Jensen.

Morten fortæller, at for ham er det 
væsentligt, at i generationsskifteprocessen 
er det vigtigt at kunne se ud over 
månedslønnen.

”Der er andre ting der er vigtigere, 
f.eks. frihedsgraden til at prioritere tid, 
og kunne påvirke hverdagen, og det 
tillægger jeg stor værdi. Det er en del af 
kompromisset man skal være villige til at 
tage,” forklarer Morten Hou Østergaard.

Hele familien skal huskes
Men Morten Hou Østergaard er ikke det 

eneste barn i familien som Kenneth Hou 
Jensen skal tænke på. Der er også en 
seks år yngre bror som ikke har samme 
interesse i exs nordic as som Morten Hou 
Østergaard har.

”Mortens lillebror, Andreas, skal 
også tænkes ind her. Han får jo ikke 
samme muligheder som Morten. Derfor 
har vi givet hver af drengene 10% af den 
fortsættende virksomhed, så vi har delt sol 
og vind lige. For at komme på den aftale 
andel på 30%, skal Morten så selv arbejde 
sig ind på de sidste 20%, hvilket så bliver 
ved at skabe en merværdi i virksomheden,” 
forklarer Kenneth Hou Jensen.

Samtidig har det været vigtigt for både 
far og søn, at firmaet aldrig kommer til at 
gå ud over familien.

”Det har vægtet meget tungt for mig. 
Derfor var det vigtigt at vores køreplan 
betød, at Morten og hans familie kunne 
basere et liv på det som vi kan generere i 
virksomheden.” siger Kenneth Hou Jensen.

”Det har klart været noget der har 
fyldt meget for mig. For hvad nu hvis 
det ikke går som forventet? Her har min 
største bekymring klart ligget. Så det 
handler om at få ro på hverdagen, så vi 
kan videreudvikle virksomheden. Vi skal 
både skabe de kortsigtede resultater, og 
sikre den langsigtede udvikling,” pointerer 
Morten Hou Østergaard.

Kenneth Hou Jensen forklarer at det 
har været 100% afgørende at have en 
køreplan med pejlemærker til, hvordan 
opgaven skulle løftes.

”Ingen af os ville kunne løse opgaven, 

hvis vi ikke havde pejlemærkerne vi kunne 
styre efter. Det har været noget vi kan 
måle på, og se at vi er på vej i den rigtige 
retning. Det har været med til at fjerne 
usikkerheder og konflikter, og det viser 
hvilke resultater jeg skal skabe for at 
projektet bliver en succes,” slutter Morten 
Hou Østergaard.

!
OM EXS NORDIC AS

exs nordic as forhandler eksklusive 
produkter som espressomaskiner, 
kaffekværne, røremaskiner og 
tilsvarende. 
exs nordic as omtaler deres 
kunder for prosumers, pro gear til 
consumer,s og er folk der vil lidt 
mere med produkterne end den 
traditionelle forbruger, og som er klar 
til at betale for det.
exs nordic as har såvel en onlinebutik 
som en stærk tilstedeværelse 
på nettet via et omfattende 
forhandlernetværk, og produkterne 
fi ndes også i butikker som f.eks. 
Magasin.
Skiftede navn fra experisense a/s 
til exs nordic as for seks måneder 
siden. Dette skete samtidig med at 
Morten Hou Østergaard gik ind i 
virksomheden, og skulle samtidig 
signalere et øget skandinavisk fokus.
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Jonathan A/S
Lederudvikling for ejere

BLIV EN DEL AF ET VEDVARENDE NETVÆRK

Flemming Skov Nielsen, JCN Bolig A/S

”Uden Jonathan A/S er det ikke til at sige,
hvor JCN Bolig A/S havde været i dag”.

Steen Glerup, GIPO Sp.Z.o.o

“Jonathan er livets skole”

Brian Knudsen, Fårup Betonindustri A/S

“Et broderskab af ligesindede”

Claus Dalsgaard, Claus Dalsgaard A/S

“Netværk, 100% fortrolighed.
Vi underviser os selv”

Anders Jørgensen, JUAL A/S

“Vi er gået fra 35 til 215 ansatte, siden jeg
deltog på et Jonathan A/S forløb”

Lars Jørgensen, Chr. Johannsen A/S

”Det virker. Fortrolighed, ned i hinandens
maskinrum. Ingen trættende teori”

Udgangspunktet er dine udfordringer – 
organisationsudvikling, markedsføring, øget 

indtjening, generationsskifte m.m. 

NÆSTE FORLØB STARTER APRIL 2018 

BESTIL MØDE PÅ:
 SLJ@JONATHAN-AS.DK ELLER TLF. 31 59 03 50

Deltag i forløb som 

ViV – Virksomhed i Vækst. 

KUN for ejerledere.

Viv-LiN – Lederudvikling

for nøglemedarbejdere

www.jonathan-as.dk
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NYSGERRIG?

TheBusinessTarget.dk

Netværk for ejerledere - Man 
kan aldrig få for meget viden
Det er vigtigt at møde 
ligesindede, som 
man kan sparre og 
udveksle erfaringer 
med. Det giver 
Dansk Erhvervs 
ejerledernetværk 
gode muligheder for.

Af Lars Ohlsen

Når man er ejerleder, sidder 
man med et stort ansvar. Man 
er både ejer og leder af sin 
virksomhed. Det kan være, at 

man føler, at man sidder meget alene, når 
der skal træffes svære beslutninger. Der er 
ingen mulighed for at fyre direktøren, hvis 
virksomheden er udfordret, for så fyrer 
man jo sig selv.

Erhvervsorganisationen Dansk Er-
hverv har derfor etableret ”Dansk Erhvervs 
Ejerledernetværk”, som er et tilbud til 
medlemmer af Dansk Erhverv og til med-
lemmerne af Dansk Erhvervs Branchefor-
eninger. Konkret har Dansk Erhverv etab-
leret et øst (Sjælland og Bornholm) - og et 
vest (Fyn og Jylland) Ejerledernetværk for 
ejerlederne blandt Dansk Erhvervs med-
lemmer.
”Ejerledernetværkene er et tilbud om at de 
pågældende kan mødes under uformelle 
former, til brief på en aktuel problemstil-
ling og til almindelig erfaringsudveksling 
”rundt om bordet”. Vi har etableret tilbud-
det om ejerledernetværk fordi vi fornem-
mede, at der udover ekspertrådgivning på 

alt fra bestyrelsessammensætning, over 
ejerskifteproblemstillingerne til likvidi-
tetsudfordringer, var en meget stor inte-
resse for simpelthen at kunne mødes med 
andre ejerledere, siger Jesper Juul-Jensen, 
salgschef i Dansk Erhverv.

Jesper Juul-Jensen tilføjer, at ejerle-
dernetværket ikke skal ses som en afløser 
af Dansk Erhvervs mange seminarer og 
business-briefs om de problemstillinger, 
der er specifikke for ejerledere.

”Netværket skal komplementere de 
pågældende tilbud på et niveau, hvor alle 
kan se sig selv. Ejerledernetværkene er 
både relevante for iværksættere og etab-
lerede virksomheder, og finder dynamik-
ken netop i et miks mellem erfaring og 
fornyelse. 

Måske ejerledere med nogle kilometer 
på bagen kan lade inspirere af nystartede 
ejerledere med nye idéer. Måske de ny-
startede ejerledere, der lige er kommet ud 
af garagen, kan hente viden og knowhow 
hos de rutinerede. Når man netværker, så 
vidensdeler man, og viden er en ting, som 
man aldrig kan få for meget af,” siger Jes-
per Juul-Jensen.
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Er du ejerleder eller direktør i en
mindre eller mellemstor virksomhed

med vækstpotentiale?
800 erfarne erhvervsledere stiller viden, 
kompetence og erfaring til rådighed for

din virksomhed.

TESTIMONIALS:

Kim Faurbjerg, CEO,
Fausol A/S
”CONNECT Denmark har en helt særlig tilgang til 
virksomhedsudvikling. På Springboardet var en 
række tunge erhvervsfolk, som virkelig vil virk-
somhedsdrift og forretningsudvikling - det er det 
jeg har brug for. Jeg har haft Fausol gennem 20 
år, der er 25 ansatte og nu 50 mio. i omsætning. 
Mit fokus er at sikre fortsat vækst. Panelet fun-
gerede som en fingeret bestyrelse, som vil mig 
det bedste. Det var superseje mennesker som 
virkeligt udfordrede mig og virksomheden på 
den gode måde.”

Søren Hovmand, CEO,
Hovmand A/S
’’Springboardet var en god trykprøve af for-
retningsplanen. Vi fik øjnene op for nye og 
interessante vinkler og forhold, som vi ikke 
tidligere havde tillagt betydning. Det gav en 
masse interessante input til strategidrøftelserne 
i ledergruppen og bestyrelsen’’

Thorvald Horup, CEO,
Railmonitor ApS
”CONNECT Denmark Springboardet har på den 
ene side udfordret nogle af de beslutninger vi 
har arbejdet ud fra i nogen tid, på den anden 
side været med til at skabe afklaring på nogle af 
de udfordringer vi går og tumler med og som 
blev sat i spil på dagen samt ikke mindst nye 
muligheder og perspektiver for Railmonitor.”

Digitalisering og det globale markedsvin-
due skaber helt nye forretningsmulighe-
der og stor vækst, men omdefinerer også 
hele industrier. Ejerledere og direktører i 

SMV’ere der går verden i møde vil vinde ”i fremti-
den”. Væksten i dansk erhvervsliv er betinget af, at vi 
udnytter dette ”vindue” og sætter et højt ambitionsni-
veau og tænker strategisk, planlægger og eksekverer 
internationalt.

CONNECT Denmark hjælper årligt mere end 150 
virksomheder med uvildig strategisk sparring  – vi 
kalder det et Springboard®. Det er en strategisk og 
faciliteret seance med et panel, hvor 6-9 erfarne er-
hvervsfolk giver sparring til ambitiøse virksomhe-
ders planer og strategier. 

Når erhvervsledere (ISS, FLSmidth, Oticon, EY, 
Jyske Bank, Microsoft, Vækstfonden m.v.) og andre 
af landets mest kompetente forretningsfolk mødes 
med Danmarks dygtigste entreprenører, sker der no-
get helt unikt – i et lukket forum får de mulighed 
for, at sætte deres virksomheds strategi til debat, og 
efterfølgende kan der træffes mere kvalificerede be-
slutninger. 

Vi vil gerne forære din virksomhed et 
Springboard
Springboard er en unik mulighed for at få uvildig 
sparring! På et Springboard mødes du med  andre 
erfarne ledere i øjenhøjde, i et fuldt fortroligt rum. 
Springboard er en effektiv, real-life strategidrøftelse, 
hvor din virksomhed er i fokus. Med baggrund i din 
præsentation får du sparring på de aftalte temaer, og 
hele seancen handler om at bidrage til din virksom-
heds muligheder for at udvikle sig.

Springboard er vederlagsfrit men kræver lidt 
forarbejde. Hvert år screenes og vurderes ca. 500 
virksomheders team, forretningsmodel, markedspo-
tentiale, ambitioner og skalerbarhed. Ca. 150 virk-
somheder bliver udvalgt til Springboard.

For modne SMV’ere med vækstpotentiale er te-
maerne ofte forretningsmodel, syretest af strategi,  
kanaler, eksport, internationalisering, digitalisering, 

kapital mv. Du vælger de væsentligste områder i sam-
arbejde med CONNECT Denmark.

Sådan foregår et Springboard
Man kan bedst forklare det ved, at du får en erfaren og 
kompetent bestyrelse til låns en eftermiddag. De låner 
din virksomheds strategi, og drøfter, hvad de mener 
skal have fokus, og hvorledes denne evt. kan styrkes.

Vi udsender en anonym invitation til vores 800 
medlemmer. De som bedst matcher opgaven, sættes i 
det panel, der skal hjælpe din virksomhed
Du skal levere et skriftligt oplæg til panelets forbe-
redelse og en 20 min. præsentation på selve dagen. 
Efter din præsentation trækker panelet i arbejdstøjet 
og giver fokuseret sparring ved at sætte deres deres 
egne erfaringer og kompetencer i spil i en konstruk-
tiv dialog med de øvrige deltagere. Det handler om at 
perspektivere, ”syreteste” og anbefale hvad de ville 
gøre, hvis de var en del af din virksomhed. Du er ikke 
selv i panelet, men er naturligvis med under hele for-
løbet. Har dette din interesse vil vi gerne mødes med 
dig og drøfte mulighederne.

Læs mere: www.connectdenmark.com/SMV-sparring 
Vil du have en introduktion til sparring og Spring-
board, kontakt aktivitets- og netværksdirektør Stef-
fen Vestergaard på steffen@connectdenmark.com.

Vil du høre mere om muligheden for at bidrage med 
sparring og samtidigt tilegne dig ny viden, så kontakt 
salgs- og kompetencedirektør Niels Refsgaard på 
niels.refsgaard@connectdenmark.com

Om CONNECT Denmark
CONNECT Denmark er en 17 år gammel non-profit 
medlemsorganisation der i dag tæller ca. 800 er-
hvervspersoner og som gennem årene har skabt vækst 
i mere end 2.000 virksomheder, f.eks. Endomondo, 
Podio, Dinero, Lendino, Trustpilot og Queue-it. Vo-
res medlemmer er ledere i større danske virksomhe-
der, investorer, rådgivere og andre beslutningstagere 
fra alle brancher i dansk erhvervsliv samt nogle af 
Danmarks mest ambitiøse iværksættere.

www.connectdenmark.com/smv-sparring
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Af Mathias Caspersen

Kong Gumi.
Navnet ringer muligvis ikke 
en klokke, men hvis du ejer og 
driver en virksomhed, er det 

værd at skrive bag øret.
Bag det tyggegummi-klingende navn gem-
mer sig nemlig verdens ældste eksisteren-
de virksomhed. Eller rettere gemte sig, for 
efter at have fungeret uafbrudt i mere end 
1.400 år gik den familieejede japanske in-
geniørvirksomhed konkurs i 2006.
Bankerotten kom som konsekvens af et 
fejlslagent generationsskifte, og det er des-
værre ikke et særsyn.

“At foretage et ejerskifte er for mange 
rigtig svært. Men det er en nødvendig pro-
ces, der kræver god planlægning. Forsk-
ning anbefaler, at man går i gang mindst 
tre år før skiftet, hvis man skal sælge og 
hele 15 år før, hvis man skal foretage et ge-
nerationsskifte. Desværre kommer mange 
først i gang i 11. time.”

Det fortæller Steffen Tange, der er er-
hvervspsykolog i konsulenthuset Summit 
Consulting.

Han bakkes op af sin virksomheds-
partner, erhvervspsykolog, Helle Aaes.

“Dårligt eller ikke-planlagte ejerskifter 
kan blive en stor samfundsmæssig byrde i 
form af tabte arbejdspladser. Derfor er der 
virkelig brug for et opråb til ejerlederne 
om at tage udfordringen alvorligt og søge 

kvalificeret hjælp. Det kan være en rigtig 
god investering økonomisk og menneske-
ligt.” forklarer hun.

En exit-strategi er vigtig
I selskabet Virksomhedsbørsen, som 

formidler salg af små og mellemstore virk-
somheder, genkender man billedet.

 “Lige nu oplever vi et gunstigt miljø 
for virksomheds-salg; der er blandt andet 
gode muligheder for at skaffe kapital. Al-
ligevel skal man gøre sig klart, at det tager 
tid. Der er rigtig mange ting, man skal af-
klare, før man kan sælge,” fortæller Frank 
Jensen, der er administrerende direktør i 
virksomheden.
Han har et enkelt, klart budskab til alle 
virksomhedsejere.

“Man bør formulere en exit-strategi, 
også selvom man ikke står overfor at skul-

le sælge lige nu. Man behøver ikke defi-
nere sit exit 100 % i detaljer, men det er en 
rigtig god idé at tænke processen ind på 
et tidligt tidspunkt, så det er bygget ind i 
virksomhedens struktur og organisation,” 
fortæller han.

I den forbindelse er det i følge Jensen vig-
tigt, man kommer bredt omkring.

“Man bør sikre, at virksomheden er nem 
at drive videre for en ny ejer, og man skal 
positionere den, så den er interessant for po-
tentielle købere. I den forbindelse er der rig-
tig mange parametre, man skal se på, både 
juridiske, økonomiske, tekniske og person-
lige,” fortæller han.

Men indsatsen er næsten per definition 
godt givet ud, for dem der har en klar hold-
ning, proces og plan for et exit, havner ikke 
så let på bagkant af udviklingen, fortæller 
Jensen.

“Øvelsen kan altid betale sig, for den sik-
rer, at man er klar, når der sker noget nyt i 
markedet. Man er forberedt, hvis der for ek-
sempel bliver mulighed for en konsolidering. 
Samtidig giver man sig selv en forsikring i 
forhold til sygdom, skiulykker og lignende, 
forstået på den måde, at virksomheden kan 
drives videre, også selvom ejeren pludselig 
ikke kan være der,” forklarer han.

Et eksistentielt emne
Det lyder som sund fornuft, så hvorfor skal 
det være så svært at få planlagt et ejerskifte? 
Steffen Tange har et bud.

“Ejerledere er ofte kendetegnet ved at være 
entreprenører, det ligger i deres DNA, at de 
kan klare tingene selv. De er vant til at sto-
le på deres handlekraft uden at få hjælp. 
Men lige her kan man have brug for råd 
udefra,” fortæller han.

Helle Aaes supplerer:
“Det er for mange følelsesladet og eksi-
stentielt svært at skulle slippe sin virk-
somhed. Det er jo hjerteblod, der er på 
spil, og det er forbundet med mange tab i 
forhold til hverdagen, livsindhold og op-
levelsen af at gøre en forskel. Derfor må 
man som ejerleder stille sig selv det svæ-
re spørgsmål; hvad skal jeg stille op med 
mit liv, når jeg ikke længere skal drive 
virksomhed?” fortæller hun

Hvis du er ejerleder, 
bør du tænke på dit 
exit. Helst nu
Der er hjerteblod på spil for mange 
ejerledere, når det gælder salg af 
virksomheden. Men der er store 
gevinster at hente ved at forholde sig 
til det uundgåelige i god tid.
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VÆRDI / SALG / KØB / VIRKSOMHEDSUDVIKLING / EXIT STRATEGI

F.I.A.G. er det nye begreb inden for sparring på 
virksomhedsudvikling og – formidling
Med F.I.A.G. som start, er ejerlederen klædt godt på til at træffe den 
store beslutning det er, at sætte sin virksomhed til salg eller indlede 
en udviklingsproces, med eventuelt nye partnere og tilførelse af 
kapital.
F.I.A.G. er et gratis tilbud. Kontakt Frank Jensen på 24 42 79 16 
eller skriv på fje@virksomhedsborsen.dk og aftal tid. Så kommer du 
rigtigt i gang.

På vores seminarer møder du dit stærke  
“ejerskifte-dream-team”
I løbet af 2018 afholdes 60 seminarer fordelt på to forskellige semi-
narer. Seminar I handler om værdiansættelse, salg og køb af virksom-
hed og seminar II handler om virksomhedsudvikling og exit-strategi.
Det er gratis at deltage i seminarerne, der afholdes over hele landet. 
Tid og sted for seminarerne findes på vores hjemmeside:  
www.virksomhedsborsen.dk, hvor tilmelding også finder sted.

semInAr

Få overblik og kom godt igang
Kontakt os for en uforpligtende snak om jeres muligheder og hvor-
dan I kommer godt i gang. Se mere på virksomhedsborsen.dk eller 
kontakt os på tel. 70 20 04 16

FÅ DE BEDSTE ODDS NÅR DIN  
VIRKSOMHED SKAL SÆLGES
Det er ikke lige meget, hvor man sætter sin virksomhed til salg, for det drejer sig nemlig om  
at nå ud til det største felt af mulige, potentielle og relevante købere. Og her er der ingen anden 
virksomhedsmægler som matcher, det Virksomhedsbørsen tilbyder.

Vores database indeholder flere tusinde potentielle købere, som alle er visiteret, så vi ved at de  
har både forudsætninger og kapital til at købe din virksomhed. Desuden indrykker vi hver uge 
større annoncer med salgs- og købsemner i landsdækkende dagblade for at sikre, at så mange  
relevante og potentielle købere som muligt ser vores store udbud af virksomheder til salg.

virksomhedsbørsen.indd   4 16/02/2018   10.31

http://www.virksomhedsborsen.dk
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DE BRUGER IKKE 
ELEFANTHUER 
I VIRKELIGHEDEN

Når din modstander udviser utidig ildhu, er 
det ikke nok at lade stå til, for manglende 
IT-sikkerhed kan få store konsekvenser 
for din virksomhed. 

Hos Credocom er vi eksperter i IT-
sikkerhed. Vi har gennem fl ere år hjulpet 
nogle af Danmarks største virksomheder 
med at få markedets stærkeste 
sikkerhedsløsninger skræddersyet til 
deres behov. 

Vi hjælper også gerne dig og din 
virksomhed. Det eneste du skal gøre er 
at sende en SMS med teksten SAFE til 
1919 (alm. SMS-takst) – så kontakter vi 
dig og aftaler et uforpligtende møde.

www.credocom.dk
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De danske banker er 
e� erhånden ved at få 
modet tilbage e� er 

� nanskrisen, hvilket 
blandt andet kan ses 
på deres villighed til 
at låne penge ud til 

danske virksomheder. 
Alligevel går mange 
virksomhedsejere 
stadig forgæves i 

banken. Det åbner op 
for alternativer som 

crowdlending.

Et konkurrencedygtigt alterna-
tiv. Selvom crowdlending er 
et forholdsvis nyt fænomen, 
har mange virksomhedseje-

re fået øjnene op for dets fordele. En 
af dem er Peter Stub fra restauranten 

Charlie Bistro i København.
Peter Stub er sammen med sin hu-

stru Stephanie Michaud et erfarent par 
i den københavnske restaurationsbran-
che. Da de skulle åbne en ny restaurant 
i centrum af København, gik de til de-
res egen bank for at finansiere de sidste 
ting. Efter lang sagsbehandling fik de 
afslag, og de gik derfor videre til den 
næste bank - og den næste. Efter syv af-
slag søgte Peter Stub mod andre mulig-
heder og stødte på crowdlending.

Hurtig sagsbehandling og kon-
kurrencedygtige renter
Da Peter Stub fandt frem til crowdlen-
ding, havde han allerede brugt meget tid 
på at ansøge om lån, og det begyndte at 
haste. “Vi havde egentlig regnet med at 

kunne købe inventar og betale deposi-
tum længe før, men når hver bank skal 
bruge ugevis på at give et afslag, går der 
hurtigt et stykke tid. Med crowdlending 
gik der heldigvis kun to uger, fra vi søg-
te, til vi havde pengene på kontoen.”

Crowdlending foregår typisk online, 
og det samme gælder ansøgningsproces-
sen. Det sparer virksomhedsejeren meget 
tid, da han ikke behøver skrive udførlige 
forretningsplaner og gå til timelange mø-
der. Den ansøgning, Peter Stub sendte 
ind, kunne skrives på et kvarter - så kun-
ne han i stedet fokusere på at få restau-
ranten op at køre.

“Det har været en både professionel, 
hurtig og enkel proces at låne penge gen-

nem Lendino,” konkluderer Peter Stub. 
“Der blev stillet relevante og grundige 
spørgsmål fra Lendinos kreditafdeling - 
og så skulle jeg ikke vente i dagevis på at 
høre tilbage ligesom man skal i banken. 
Så hjælper det selvfølgelig også, at vi fik 
lånet til en fornuftig rente, som afgjort er 
konkurrencedygtig med bankerne.”

Supplement til bankerne
Lånet til Charlie Bistro blev formidlet af 
den danske crowdlendingvirksomhed Len-
dino. Her ser de det som deres fornemste 
opgave at hjælpe virksomhedsejere med at 
realisere deres drømme ved at tilbyde lån 
med konkurrencedygtige renter. “Vi ser os 
ikke som en direkte konkurrent til ban-
kerne, mere som et supplement,” fortæller 
administrerende direktør Esben Bistrup 
Halvorsen. “Vi kan hjælpe til dér, hvor ban-
kerne ikke kan eller vil være med. Derud-
over kan vi også være med til at få genskabt 
et lånemarked, hvor danske virksomheder 
kan låne penge på fordelagtige vilkår uden 
tårnhøje gebyrer.”

Et crowdlendet lån kan bruges til man-
ge forskellige formål (ejerskiftefinansie-
ring, omlægning af lån, finansiering til nye 
markeder, vækst-, ordre- og driftsfinansie-
ring osv.). Lendino har siden 2014 formid-
let over 250 lån til små og mellemstore 
danske virksomheder. 

!

Crowdlending kom til Danmark i 
2014 og har siden da ageret som et 
supplement til de mere traditionelle 
fi nansieringsmetoder. Det fungerer 
efter mange-bække-små princippet: I 
stedet for at låne af banken låner man 
af en større gruppe långivere, der 
investerer små beløb i lånet.

FAKTA BOKS

Ny låneform
supplerer bankerne

Administrerende direktø
 Esben Bistrup Halvorsen

https://www.lendino.dk/businesses?referrer=Ejerledelse

