
  

 

Pressmeddelande den 11 februari 2010 

Guldbolag.se - första gratistjänsten med rating baserat på 

företagsvärdering 

På guldbolag.se kan alla företagare få ett snabbt och objektivt betyg på sitt företags 

värde på en femgradig skala. Bakom guldbolag.se står Valuation Företagsvärderingar, 

grundat av två profiler med mångårig erfarenhet från marknaden för affärs och 

kreditinformation. 

 

I dag lanseras guldbolag.se, en gratistjänst på webben där alla företagare genom en 

knapptryckning kan få ett betyg på sitt eget företags värde jämfört med andra företag i samma 

bransch och storlek. Det enda som behövs är företagets namn eller organisationsnummer och 

att företaget har minst fyra inlämnade årsbokslut.  

Cirka 60 000 svenska bolag står inför ett generationsskifte de närmsta åren. Det är särskilt 

viktigt för dem att få en objektiv jämförelse med liknande företag inför en försäljning eller ett 

överlåtande. 

 

– Många företagare i Sverige vet inte sitt bolags verkliga värde. Med guldbolag.se får man en 

snabb och objektiv temperaturmätare, säger Johan Pokorny, affärsutvecklare och en av 

grundarna till Valuation Företagsvärderingar. 

 

I Valuations värderingsmodell vägs en rad olika nyckeltal, till exempel företagets finansiella 

styrka, soliditet och likviditet, samman till ett betyg, en rating på en femgradig skala. Bäst är 

VVV (Trippel V) och sämst är V – (V minus). Den som därefter vill ha en mer djupgående 

analys och värdering i kronor kan gå vidare med betaltjänsten Value Direct. 

Bakom guldbolag.se står Valuation Företagsvärderingar, grundat av Johan Pokorny och Jan 

Ohlsson. Båda har lång erfarenhet från affärs- och kreditinformation, bland annat från ledande 

befattningar på UC, Dun & Bradstreet, Soliditet och Svensk Handelstidning Justitia. 

 

– Vi vill öka intresset och kunskapen om företagsvärderingar. Guldbolag.se ger en första 

inblick i hur man ligger till i förhållande till andra, säger Johan Pokorny. 

 

För mer information, kontakta 

Johan Pokorny, affärsutvecklare och grundare: 08-545 782 02 

 

Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB grundades 2005 med visionen att vara ledande 

på värderingar av små och medelstora företag på den svenska marknaden. Valuation 

Företagsvärderingar erbjuder ett nytt sätt att värdera företag i Sverige. Vår vetenskapligt 

erkända analysmetod värderar svenska företag med stor precision. Se även 

www.guldbolag.se och www.valuation.se 

http://www.guldbolag.se/
http://www.valuation.se/

