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Køb, salg og fusion af virksomheder med vækstambitioner. For andet år i træk 
indbyder Børsen til Mergers & Acquisitions-konference, hvor investorer, 
virksomhedsledere og andre eksperter fra M&A-markedet mødes for at belyse og 
diskutere køb, salg og fusion.

Onsdag 31. august 2016 på hotel Hilton ved Københavns Lufthavn

HUSK:
31. august 2016

Enrico Krog Iversen
Universal Robots

Niels Lunde
Børsen

Jens Bjørn Andersen
DSV

Jon Sigurdsson
Össur



Konferencepartner:

Børsen Mergers & ACQUIsITIOns-KOnFerenCe 2016

Skal du være en del af endnu 
et rekordår?
2015 var et rekordår for M&A-markedet med transak-
tioner for 4.900.000.000.000 – eller 4,9 tusind milliar-
der – dollar, hvilket slår rekorden fra før finanskrisen i 
2007 på 4,6 tusind milliarder dollar. Alene på det dan-
ske M&A-marked var der i 2015 327 transaktioner, som 
fortrinsvis skyldtes et stigende antal internationale 
transaktioner. De stigende aktiviteter tyder på endnu et 
rekordår i 2016, hvor især øget bestyrelsestillid, konkur-

renceperspektiv, billig gældsfinansiering og behov for 
at forbedre effektiviteten og lønsomheden spiller ind.

I år belyses derfor udviklingen og fremdriften i 
M&A med overvejende fokus på bedste praksis og 
nyeste cases. Emner som overdragelse, generations-
skifte, selskabsretlige forhold, økonomiske prognoser 
samt gode råd til, hvad man bør og ikke bør gøre, vil 
være i fokus.

Hvorfor deltage?

HØR kompetente investorer, 
virksomhedsledere, gazeller og 
forskellige eksperter fra M&A-
markedet, der har viden om 
udviklingen og mulighederne 
for M&A, og som har opnået de 
bedste resultater.

NETVÆRK med virksomheds-
ledere, iværksættere, interesse-
organisationer, gazeller og  
repræsentanter for de rådgiven-
de virksomheder om mulighe-
derne og udfordringerne for din 
virksomhed.

ØG DIN VIDEN om udviklingen 
på M&A-markedet. Hvilke sek-
torer giver de bedste resultater, 
hvordan laver man den bedste 
exit, og hvordan undgår man 
faldgruber?

Jon Sigurdsson
Össur

John Jeppesen
Optimate

Niels Lunde
Børsen

Christian Scherfig
Bird & Bird

Thomas Løche Andersen
ISS World Services

Jens Bjørn Andersen
DSV

Enrico Krog Iversen
Universal Robots

Martin H. Zielke
Simply Cooking



Konferencepartner:

Børsen Mergers & ACQUIsITIOns-KOnFerenCe 2016

08.00 Morgenmad, netværk og registrering

09.00 Velkomst v/ moderator Niels Lunde, chefredaktør, Børsen.

09.10 Den største udfordring ved opkøb er det kulturelle skifte
Thomas Løche Andersen, vice president, head of M&A, ISS World Services A/S 
Fra år 2000 til i dag er ISS gået fra at være en regional rengøringsgigant til en global serviceleverandør, bl.a. 
gennem ca. 700 virksomhedsopkøb. Siden 2009 har det imidlertid handlet om at konsolidere og fokusere 
forretningen omkring virksomhedens kernekompetence: Integrerede serviceløsninger med ensartet kvalitet. 
Ét væsentligt parameter er det kulturelle skifte, da det er udgangspunktet for at kunne levere et globalt 
produkt.

09.40 Omsætningssynergier, ejerskab og vækst
Jon Sigurdsson, adm. direktør, Össur 
Islandske Össur er verdens næststørste inden for proteser, og med købet af det Edinburgh-baserede Touch 
Bionics for en kvart mia. kr. udvider koncernen sin palette af proteser. Opkøbet er ét af 20 på 17 år, og der 
kommer flere til. Hvordan skabes værdi gennem opkøb, hvilke investeringskriterier skal man have in mente, 
hvad er betydningen af prissætning og forskellen mellem komplementære opkøb i sin egen sektor og 
erhvervelse af nye industrier. (Bemærk, at oplægget holdes på engelsk).

10.10 Generationsskifte: Hamlet Protein som case  
Peter Maigaard, director, Polaris Private Equity

10.40 Pause

11.00 Serieopkøb i den danske tandlægeindustri
Henrik Kølle, investor, tidl. business angel og formand for Endomondo
Tandlægeindustrien adskiller sig på afgørende punkter fra mange andre brancher. Med fokus på intern 
uddannelse, højnelse af niveauet og sikring af integration af samtlige klinikker – samme struktur og kultur  
– samles en hidtil uberørt branche. Fra 0 til en halv mia. kr. i omsætning i 2016.

11.30 Regulatoriske udfordringer, strukturering af serieopkøb og exitstrategi
Christian Scherfig, partner, head of corporate/M&A, Bird & Bird 
Regulatoriske udfordringer: Er de legale rammer en begrænsning for muligheden for en succesrig exit? Den 
enkelte opkøbte tandlæge som partner: fordele og ulemper ved partnerskabsmodellen.

12.00 Frokost
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13.00 Ekspertpanel: Med udgangspunkt i gazellen Simply Cooking A/S diskuteres den fremtidige 
udvikling og vækst for virksomheden
Gazellecase: Martin H. Zielke, direktør, Simply Cooking A/S
Ekspertpanel: Enrico Krog Iversen, tidl. adm. direktør, Universal Robots A/S, Christian Scherfig, partner,  
head of corporate/M&A, Bird & Bird og Peter Maigaard, director, Polaris Private Equity
Kort introduktion til virksomheden med fokus på budgetter og overvejelser for væksten i virksomheden. 
Casetaler kan efterfølgende stille spørgsmål til ekspertpanelet, således at gazellen guides mod den rette 
beslutning. 

13.40 Udfordringer og omstruktureringer i en opkøbt virksomhed
Enrico Krog Iversen, tidl. adm. direktør, Universal Robots A/S
Universal Robots blev sidste år solgt til amerikanske Teradyne, hvilket har medført en række 
ændringer og omstilling til ny virksomhedsstruktur. Hør om disse ændringer på såvel kort som langt sigt, 
overvejelserne op til salget, og hvorfor valget faldt på Teradyne.

14.10 Pause

14.30 Ekspertpanel: Med udgangspunkt i gazellerne Inspari og Optimate diskuteres den fremtidige ud-
vikling og vækst for virksomhederne
Gazellecase: Jens-Jacob Aarup, CEO & partner, Inspari og John Jeppesen, partner, adm. direktør, Optimate
Ekspertpanel: Enrico Krog Iversen, tidl. adm. direktør, Universal Robots A/S, Christian Scherfig, partner, 
head of corporate/M&A, Bird & Bird og Jens Bjørn Andersen, adm. direktør, DSV A/S
Kort introduktion til virksomhederne med fokus på budgetter og overvejelser for væksten i virksomheden. 
Casetaler kan efterfølgende stille spørgsmål til ekspertpanelet, således at gazellerne guides mod den rette 
beslutning for dem.

15.10 At vokse gennem opkøb: DSV er tilbage på opkøbssporet 
Jens Bjørn Andersen, adm. direktør, DSV A/S 
Efter en pause i opkøbene blev 2015 året, hvor DSV igen førte virksomhedens strategi om at vokse gennem 
opkøb ud i livet. Samtidig har den eksisterende forretning udviklet sig positivt: DSV vandt markedsandele 
på tværs af alle forretningsområder og leverede stærk vækst i indtjening og cash flow. I januar 2016 gik 
godkendelsen af købet af amerikanske UTI Worldwide Inc. endelig igennem, og DSV er nu i gang med en 
omfattende integration af to globale logistikvirksomheder. Opdatering om udviklingen og erfaringsdeling 
fra dette og tidligere opkøb.

15.40 Opsummering af dagen v/ Niels Lunde

15.50 Tak for i dag 
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Tid og sted 

Børsen Mergers & Acquisitions-konference 2016 afholdes onsdag 31. august på hotel Hilton ved Københavns 
Lufthavn. Indregistrering og morgenmad fra kl. 8.00. Programmet starter kl. 9.00 og afsluttes kl. 15.50.

Pris 

2495 kr. ekskl. moms for deltagere fra kapitalfonde/private equity, andre professionelle investorer og industrielle 
købere og sælgere.

5595 kr. ekskl. moms for deltagere fra specialist-/corporate finance-virksomheder, banker, advokater, 
konsulentfirmaer og andre rådgivere. 

Tilmelding til konferencen er bindende og sker på borsen.dk/ma2016

Målgruppe

Lederprofiler i kapitalfonde, fondsinvestorer, business angels, gazeller, gazelleacceleratordeltagere, startups, 
investorer, købere og sælgere/M&A-specialister og -ansvarlige samt specialist-/corporate finance-virksomheder, 
banker, advokater, konsulentfirmaer og andre rådgivere.

Kontakt 

For mere information kan du kontakte projektleder Pernille Lepianka på mobil (+45) 72 42 53 12 eller 
pele@borsen.dk eller sponsorchef Todi Jonsson på mobil (+45) 72 42 50 55 eller tjon@borsen.dk.

 Praktisk information

http://45.gs/bpqd

