
 Vi på Swedbank Företagsförmedling är specialister på köp och försäljning av ägarledda företag och kommersiella 
fastigheter. Sedan starten 2005 har vi genomfört över 800 affärer och har stor erfarenhet av att bedöma prisbil-
den på olika verksamheter. Vi arbetar främst med företag som omsätter 20-200 miljoner kronor med ett försälj-
ningsvärde på 10-100 miljoner kronor. Tack vare vår rikstäckande mäklarorganisation har vi både lokal närvaro och 
nationell överblick, liksom upparbetade kontakter med köpare i hela landet. Vi driver verksamheten under Swed-
banks varumärke i ett franchisekoncept. Vill du veta mer?  
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Ekonomisk utveckling 
Verksamheten har en mycket god ekonomi med  

stabil tillväxt i omsättning.  

Verksamhet 
Ett väl inarbetat Bolag med lokal förankring erbjuds 

nu till försäljning. Bolaget har flera intressanta  

intäktsmöjligheter och visar en stabil ekonomisk  

tillväxt över åren.  

Verksamheten bedriver utbildning inom trafik men 

försäljer även produkter där marknaden med fördel 

kan utökas till större geografiska områden.  

Bolagets höga servicenivå är ett givet konkurrens-

medel tillsammans med certifieringar och tillstånd för 

flera obligatoriska utbildningsmoment.  

Bland kunderna återfinns flera stora aktörer , knutna 

till Bolaget via avtal.  

 

Fördelar med förvärvet 
Bland förvärvets styrkor återfinns bland annat en väl 

inarbetad verksamhet med trogna kundrelationer.  

 

Den höga servicenivån och ett brett produktutbud 

gör investeringsmöjligheten mycket intressant.  

 

Bolaget har genomgående goda ekonomiska resul-

tat med en stabil tillväxt över åren. Med flera stora 

kunder knutna till Bolaget via avtal.  

Varumärket är väl inarbetat och Bolaget är certifie-

rade och godkända för flera obligatoriska utbildning-

ar.  

Försäljningsuppdrag 

S3716 Bolag inom Trafikutbildningsbranschen 

Bolag bestående av ett brett utbud av produkter och tjänster inom området trafik och fordon. Bolaget er-

bjuder därutöver försäljning av produkter kopplade till området. Verksamheten är gedigen och väl inarbe-

tad med stabil resultatutveckling över åren. Genom det väl diversifierade produktutbudet uppnås stabili-
tet i omsättning och utvecklingsmöjligheterna är flera.  

Finansiell översikt 2016 2015 2014 

Omsättning 23 775 22 162 16 268 

Rörelseresultat 2 223 2 039 1 183 

Balansomslutning 16 181 13 975 12 059 

Eget kapital 4 804 8 236 7 170 

Soliditet 40,9% 68,4% 65,6% 


