
 
 

KPMG M&A Predictor: 2013 blir ett bra år för bolagsaffärer 

Året kommer att börja trevande men efter sommaren tar företagsaffärerna fart på allvar igen. Det är 

KPMG:s prognos för M & A-året 2013. KPMGs M&A Predictor visar att börsbolagen har god kapacitet för 

bolagsköp samtidigt som förvärvsaptiten på marknaden ökar. 

KPMG tar regelbundet temperaturen på förutsättningarna för företagsaffärer med M&A-Predictor, som 

bygger på prognoser för bland annat skuldsättningsgrad och värdering för 135 av de största svenska 

börsbolagen. Förvärvskapaciteten förväntas öka med 28 procent över det kommande året, enligt 

ändringar i skuldsättningsgraden i förhållande till rörelseresultat (net dept/EBITDA), samtidigt som 

förvärvsaptiten, uttryckt som värderingarna av framtida vinster (P/E-tal), har ökat med 18 procent på ett 

halvår. 

 

”Det är första gången på nästan två år vi ser att båda huvudindikatorerna i KPMG M&A Predictor pekar 

mot en uppgång. Jag ser framför mig en litet trevande start på 2013 och att processerna kommer igång 

ordenligt efter sommaren”, säger KPMG:s värderingschef Martin Ericsson. 

 

Börsbolagens minskade skuldsättningsgrad gör att de har större finansiella möjligheter att finansiera 

förvärv än på länge. Särskilt tydligt har förvärvskapaciteten ökat i börssektorerna industrivaror 

(exempelvis, Sandvik och Atlas Copco) och sällanköpsvaror (exempelvis H & M och Electrolux).  

 

”Autoliv och Atlas Copco är två exempel på bolag som sitter välkapitaliserade och som är i köptagen, och 

det ser ut som det kan bli en stark uppgång i företagstransaktioner inom framförallt inom industrisektorn. 

Det finns också ett flertal utköpskandidater på börsen. Vi tror att budet på Höganäs kommer att fungera 

som en katalysator och att vi får se fler bud de närmsta månaderna”, säger Martin Ericsson. 

 

År 2012 var ett svagt M&A-år med en relativt stark avslutning. Bland annat förvärvade ÅF Epsilon och 

Getinge köpte Kinetic Concepts. Martin Ericsson vill dock inte dra för stora växlar av slutspurten 2012. 

”En del av de affärer vi såg i december i fjol var typiska årsskiftesaffärer, sådana som av olika skäl 

behövde slutföras 2012. 2013 har börjat avvaktande, jag tror att det tar ett antal månader innan vi får se 

en tydlig uppgång”, säger Martin Ericsson. 

 

Ta del av rapporten: http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/MA-

predictor/Pages/ma-predictor-january-2013.aspx 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

 

Martin Ericsson, värderingschef på KPMG, 0768-95 43 42, martin.ericsson@kpmg.se 
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