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Morgenmøde 15. september 2021 

Værdiskabelse og værdiansættelse af ejerledede virksomheder 

Schrøder Translink og advokatfirmaet Andersen Partners har hermed fornøjelsen at invitere dig til et 
morgenmøde om emnet: ”Værdiskabelse og værdiansættelse af ejerledede virksomheder”, bl.a. med 
fokus på de faktorer, der spiller ind på værdiansættelsen. Deltagerne på mødet vil være ejere og 
ledere af mellemstore virksomheder. 

Antallet af virksomhedshandler i Danmark ligger på et meget højt niveau. Det skyldes primært købers 
motivation og ønske om vækst og ekspansion, ligesom stor pengerigelighed og negative renter også 
spiller ind. Virksomhedsejerens bevæggrund for at sælge er ofte et ønske om at realisere gevinst, 
generationsskifte eller risiko for ikke at kunne klare sig i konkurrencen fremadrettet.  

På mødet vil der være indlæg fra bestyrelsesformand Kurt Bering Sørensen, medlem af bestyrelsen i 
en række virksomheder, som vil fortælle om sine erfaringer som bestyrelsesmedlem med køb og salg 
af ejerledede virksomheder. Derudover vil adm. direktør Torben Paulin, TMC Group A/S, fortælle om 
sine egne erfaringer med køb og salg af virksomheder og værdiskabelse i mellemstore virksomheder. 
Endelig vil der være indlæg fra advokat Hans-Christian Ohrt, Andersen Partners, og fra Schrøder 
Translink. Se vedlagte program.  

Mødet finder sted: 

Onsdag 15. september 2021 kl. 8.30-10.45 hos 

Andersen Partners Advokatpartnerselskab 
Buen 11, 6. sal, 6000 Kolding. 

Tilmelding på hs@schrodertranslink.dk. Deltagergebyr kr. 300 ekskl. moms. Hurtig tilmelding 
anbefales, da der er et begrænset antal pladser. Til orientering vil deltagernes navne ikke fremgå af 
noget materiale. Kontakt Henrik Schrøder, 20417448 eller på ovenstående mail for eventuelle 
spørgsmål. 

Med venlig hilsen 

Schrøder Translink     

Henrik Schrøder  Jens Borelli-Kjær   Claus Melgaard 
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www.schrodertranslink.dk 
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Program 

Onsdag den 15. september 2021 i Kolding: 
  
8:00 Morgenmad  

8:30 Typiske juridiske udfordringer i salgsprocessen for ejerledere, Hans-Christian Ohrt  

8:45 Virksomhedens værdi og værdiskabelse i ejerledede virksomheder, Henrik Schrøder 

9:10 Køb og salg af ejerledede virksomheder, Kurt Bering Sørensen  

9:40 Pause 

9:50 Kapitalfonde og køb og salg af virksomheder, Torben Paulin 

10:20 Opsamling og erfaringer fra seneste transaktioner, Jens Borelli-Kjær 

10:40 Afrunding 

Sted:  Andersen Partners Advokatpartnerselskab, Buen 11, 6. sal, 6000 Kolding * 
  

Om indlægsholderne: 

Hans-Christian Ohrt, Andersen Partners 
Hans-Christian Ohrt har gennem de sidste 20 år medvirket ved en lang række virksomheds-
overdragelser i ind- og udland, både i sin egenskab af bestyrelsesmedlem og som advokat. 

Kurt Bering Sørensen 
Kurt Bering Sørensen er i dag aktiv i mere end 25 bestyrelser, bl.a. Tytex A/S, DS Stålkonstruktion A/S 
og Zephyr Invest. Bag sig har han en lang lederkarriere bl.a. som CEO for VELFAC og senere DOVISTA. 
Kurt har gennem årene deltaget i en lang række transaktioner og vil dele nogle af sine erfaringer med 
køb og salg af ejerledede virksomheder. 

Torben Paulin, TMC Group A/S 
Torben Paulin er i dag adm. direktør i TMC Group A/S, der er børsnoteret. Han har tidligere været 
direktør i bl.a. Frandsen Lighting, NDI og BoConcept og har her høstet erfaringer med køb og salg af 
virksomheder. Han vil i sit indlæg fortælle om disse erfaringer, om værdiskabelse i mindre og 
mellemstore virksomheder samt øvrige erfaringer indenfor området generelt. 

Henrik Schrøder og Jens Borelli-Kjær, Schrøder Translink 
Schrøder Translink rådgiver mindre og mellemstore virksomheder med køb og salg af virksomheder. En 
del af virksomhedens aktiviteter sker i samarbejde med kolleger i det internationale netværk, 
Translink Corporate Finance. Schrøder Translink har medvirket ved mere end 200 virksomhedshandler. 

  

* Parkering 
Der er et begrænset antal gæste P-pladser ved Buen 11, men inden for gåafstand fra Buen 11 er der 
følgende alternative gratis parkeringsmuligheder: P-huset lige over for Buen 11 beliggende 
Toldbodgade 10, Kolding, og Holmsminde P-plads beliggende Kongebrogade 30, Kolding.  
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