
K O N F E R E N S

Ägarskifte
för dig som vill sälja din klinik

Fredag 21 april 2023 kl 9.00–16.00 
på Clarion Sign, Stockholm



Info
Pris 
Per deltagare: 6 500 kr exkl. moms,  
lunch och kaffe ingår (8 125 kr inkl. moms)

Plats och tid
Stockholm – Clarion Hotel Sign, 
Östra Järnvägsgatan 35
Fredag 21 april 2023, kl 9.00–16.00 samt 
mingel efter att programmet avslutats

Frågor och anmälan
info@celindental.se, tel: 073-655 07 07
OBS! Begränsat antal platser.

PROGRAM – Ägarskifte för dig som vill sälja din klinik

Talare
Bengt Franzon, tandläkare
Sålde sin och hustru Barbara Nettelbladts 
 mottagning 2016. Forskare och doktorand 
 Odontologiska fakulteten, Malmö universitet.

Johanna Wiklund, skattejurist
Auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton
Specialist på allmän företagsbeskattning och 
 fåmansföretagsbeskattning

Björn Härdig, affärsjurist
Advokat med affärsjuridisk inriktning som specialiserar 
sig på bolags- och fastighetstransaktioner på 
 Walder Härdig.

Julija Falkman, HR-specialist 
Konsult som arbetar med hela HR-/personalområdet. 
Har bland annat varit HR direktör på Poolia och på 
Stockholm Exergi (fd Fortum Värme). 

Kursgivare
Carina C Sjölund, entreprenör
Har arbetat inom dentalbranschen i hela sitt 
 yrkesverksamma liv och drivit såväl tandvårdskliniker 
som företag inom dental distribution. Grundade 
 CelinDental år 2007.

Granåsvägen 12, 183 65 Täby. Tel 073-655 07 07. E-post info@celindental.se. www.celindental.se

Den här endagskursen tar upp vad du behöver tänka på inför ett ägarskifte. Du kommer 
att få många råd, en hel del kontakter och förhoppningsvis både mod och kunskap för 
att sätta dina planer i verket. Varmt välkommen!

Förbered dig på bästa sätt inför försäljningen

Sälja inkråm eller hela bolaget?
Företag och kliniker med erfarenhet av köp- och 
 säljprocesser delar med sig av sina erfarenheter
n  Övertag av befintliga kliniker, såsom överlåtelse 

av rörelse eller av aktiebolag.
n  När säljaren är ett mindre privat fåmansbolag 

som säljer till ett annat mindre fåmansbolag, 
mindre  medelstort företag eller riskkapitalbolag.

Juridik, ekonomi och myndighetskrav
Saker du behöver tänka på och kanske ta hjälp med
n  Tandvårdsmarknaden i Sverige och världen, hur 

påverkar det att köpa ett företag och sälja företaget
n  Bank- och finansieringsfrågor
n  Skattefrågor vid ägarskifte

Personlig rådgivning
Under lunchen finns föreläsarna på plats för 
 personlig rådgivning. Efter avslutat program finns 
också möjlighet till mingel mellan föreläsarna, 
 företagen, säljare och köpare.

Viktiga frågor att ställa sig:
n Är jag beredd att sälja?

n Varför vill jag sälja?

n Vilka kan vara tänkbara köpare?

n Vad vill jag göra när jag sålt?

Sveriges oberoende 
 klinikförmedlare
CelinDental har många års erfarenhet  
av att förmedla kliniker. Vi jobbar med  
allt från värdering och prospekt till att 
hålla kontakt med potentiella köpare 
ända till avslut.


