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Marknadsbarometern lanseras kvartalsvis och innehåller information om företags-
transaktioner inom värdeintervallet 100 - 2 000 MSEK. Därtill ges information om 
börsutvecklingen för bolag inom samma storlek. Varje kvartal lanseras även en 
fristående analys inom relevant  område. 
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 Under kvartal 3 2012 uppvisades fortsatt låg aktivitet 
på den svenska marknaden för privata företags-
transaktioner.  

 
 Totalt genomfördes 25 företagstransaktioner inom 

värdeintervallet 100 – 2 000 MSEK i Sverige under 
kvartal 3 2012. Under 2012 har private equity-
företagen genomfört ett liknande antal transaktioner 
per kvartal, medan de industriella köparnas aktivitet 
har mattats av.  

 
 Marknaden för företagstransaktioner släpar generellt 

6 – 12 månader gentemot övriga ekonomin på grund 
av tidsåtgången för genomförandet av företags-
transaktioner. Detta illustreras tydligt för perioden 
2008/2009 då finanskrisen inleddes kvartal 3 2008 men 
drabbade transaktionsmarknaden först under kvartal 1 
2009. 
Grafen visar antalet privata transaktioner  som 
genomförts i Sverige per kvartal inom 
värdeintervallet 100 – 2 000 MSEK. Informationen är 
hämtad från databasen mergermarket tillsammans 
med research och analys av Valentum Partners. 

 Under kvartal 3 2012 minskade marknadsvärderingen 
något för börsnoterade företag upp till 2 000 MSEK  
efter en kontinuerlig uppgång sedan mitten av 2011. 
Den genomsnittliga värderingen för kvartal 3 2012 
var 7,2 x EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar). 

 
 Under de senaste 12 månaderna har värdet för de 

börsnoterade företagen fluktuerat mellan 5,7 x 
EBITDA och 7,6 x EBITDA. Genomsnittet för perioden  
kvartal 1 – 3 2012 var 7,1 x EBITDA. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Grafen visar marknadsvärdet som en multipel av 
EBITDA (Rörelseresultat före avskrivningar) för 
svenska börsnoterade företag med värde upp till 
2 000 MSEK. Informationen är framtagen från OMX 
NASDAQ Stockholm och sträcker sig från kvartal 1 
2008 till kvartal 3 2012. 
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MARKNADSBAROMETERN 

KAPITAL INOM PRIVATE EQUITY - SVERIGE  

Fondstorlek  
[´000 MSEK] 

Not: Total fondstorlek för private equity-bolag inom 
mid market i Sverige. Antal privatägda 
företagstransaktioner inom värdena 100 – 2 000 MSEK. 
* Kvartal 4 2012 har beräknats utifrån kvartal fyras 
andel av årstotal under perioden 2009-2011 
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Fondstorlek Antal transaktioner 

Den låga aktiviteten inom företagstransaktioner i samband med köparnas ökade 
tillgång till kapital bidrar till en positiv prognos för M&A-marknaden i Sverige 

Antal transaktioner 

Sedan 1990 har flertalet mid-market private equity-
fonder etablerats på den svenska marknaden. I 
samband med att fonderna uppvisade god 
avkastning blev private equity allt mer accepterad 
som investeringsform för institutionella placerare. 
Resultatet innebar att private equity-bolagens 
tillgång till kapital ökade drastiskt.  

 

Sedan 2007 har mid market-fondernas totala 
storlek ökat med cirka 67 procent. Under samma 
femårs-period har antalet företagstransaktioner 
mattats av.  Under 2007 och 2008 genomfördes 
totalt 526 företagstransaktioner inom mid market 
(100 – 2 000 MSEK) vilket kan jämföras med 296 för 
2010 och 2011.  

 

Med bakgrund i  private equity-fondernas 
tidsbegränsning ser Valentum, genom analysen, 
starka signaler för att aktiviteten på den svenska 
M&A-marknaden kommer att öka under de 
kommande åren.  

 

En private equity-fond har vanligtvis en  
tidshorisont på 10 år. Under denna tidsperiod skall 
samtliga företagsinnehav i fonden förvärvas och 
säljas vidare varvid fondens investerare får tillbaka 
insatt kapital tillsammans med genererad 
avkastning. 

 

En ökad tillgång till kapital ställer krav på 
investeringstakt. I kombination med det låga 
antalet transaktioner som genomförts under 
perioden 2008 – 2012 har ett uppdämt behov 
skapats som tyder på att M&A-marknaden i 
Sverige står inför en återhämtning i närtid. 
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