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VÅRA KUNDER OCH VÅRA LÄGEN ÄR CENTRALA I ALLT VI GÖR. OM DU OCKSÅ VILL HYRA 

ETT ATTRAKTIVT KONTOR – GÅ IN PÅ FABEGE.SE ELLER RING 08-555148 00.

Snart är det vår. 
Igen.
Vår nya trevliga hyresgäst Max Matthiessen 

på Lästmakargatan 22 hjälper dig gärna med 

pensionsrådgivning.

Cirka 60 000 svenska bolag
står inför ett generations-
skifte de närmaste åren. 

”Många små och medel-
stora företagare i Sverige vet
inte sitt företags betyg. Vi har
tagit fram en gratis tempera-
turmätare som baseras på
objektiva fakta”, säger Johan
Pokorny, affärsutvecklare 
på Valuation Företagsvärd-
ringar.

Värderingsbetyg
”Med en knapptryckning kan
företagaren få ett betyg på
hur de värderas jämfört med
andra företag i samma
bransch. Vi hoppas öka 
intresset och kunskapen
inom företagsvärdering.”

I gratistjänsten Guld-
bolag.se vägs en rad olika
nyckeltal samman till exempel
företagets finansiella styrka,

soliditet och likviditet till 
ett femskaligt betyg. Bästa 
betyget är VVV och sämst är
V minus. 

Enkel sökning
I databasen finns 260 000
aktiebolag. Företagen ska
omsätta mellan 0,5 miljoner
kronor och 500 Mkr och ha
lämnat in minst fyra års-
bokslut. Sedan är det bara 
att knappa in namnet på
företaget eller organisations-
numret. 

Men tjänsten ger inget 
värde i kronor.

”För att få det kan man gå
vidare med vår betaltjänst
Value Direct, som också är en
webbtjänst. Den tjänsten 
kostar 4 000 kronor, vilket 
kan jämföras med banker 
och revisionbolag som kan 
ta 50 000–150 000 kronor”,

säger Johan Pokorny.
”Det finns skillnader i de

olika tjänsterna, men med
själva värderingen kommer
vi väldigt nära de andras.”

Grundades 2009
Valutation Företagsvärde-
ringar kom i gång med verk-
samheten i januari 2009 och
har gjort flera tusen värde-
ringar. 

Grundare är Jan Ohlsson,
vd, och Johan Pokorny. De
har lång erfarenhet av affärs-
och kreditinformation, bland
annat från ledande befatt-
ningar på affärs- och kredit-
upplysningsföretaget UC,
Dun & Bradstreet, Soliditet
och Svensk Handelstidning
Justitia. 

De äger 38 procent vardera
av Valutation Företagsvärde-
ringar. Resterande 24 procent
ägs av fem nyckelpersoner.
Antalet anställda har ökat från
fjolårets 8 till 16 personer.

REET WAIKLA

reet.waikla@di.se

08-573 652 63

Valuation Företagsvärderingar lanserar
en gratistjänst på nätet för betygsättning
av företag. 

Några klick på datorn ger en värdering 
på en femgradig skala. 

Ny nättjänst ger
gratis värdering


