
Merger & Acquisition

Innehåll
Vid uppköp, sammanslagningar eller omstruktureringar är alltid en ändamålsenlig, 
lättanvänd och snabb ledningsinformation något som står högt upp på agendan. 

Det gäller givetvis att den finansiella informationen är av hög kvalitet men också andra 
mätetal: trafikanalys och sökmotoroptimering för en e-handelsplats, logistiska nyckeltal för 
grossist- och detaljhandel, kundnöjdhet och liknande.

Detta är frågeställningar som är lika relevanta i offentlig sektor och för samhällets 
infrastruktur som i näringslivet!

Tid: 26 april, samling kl. 15.30, seminarium 16.00–18.00
Plats: 7A, Strandvägen 7A, Stockholm
Anmälan: OSA senast 23 april till seminarium@advince.se
Frågor? Kontakta gärna Nils Bergel på 073-97 97 194

Filip Ekstrand
Advince

Michael Holm
Global PMI Partners

Advince
• är ett oberoende konsultföretag
• verkar inom affärsutveckling, strategi och IT
• delar ofta IT-syn med med riskkapital- och privatägda bolag
• har ramavtal med ESV för oberoende rådgivning

Talare
Gästtalare: Catharina Elmsäter-Svärd
• var infrastrukturminister i alliansregeringen, innan dess bl a landstingsråd, 
totalt 35 års erfarenhet i samhällets tjänst
• har, förutom politiken, också arbetat i media-, hotell- och 
restaurangbranschen
• har som motto: ”Mitt engagemang ska förbättra människors vardags- och 
arbetsliv.”

Michael Holm
• partner i Global PMI Partners
• har mer än 30 års operativ erfarenhet, varav 10 år inom M&A och har 
ansvarat för komplexa förvärvsintegrationer
• expertis inom strategi och förändringsledning – en av författarna till 
boken Cross-Border Mergers & Acquisitions

Filip Ekstrand
• en av Advinces grundare
• har över 25 års erfarenhet av att bistå investerare och operativ ledning 
med att få grepp på IT-frågor
• har ansvarat för IT-delen i åtskilliga IT Due Diligences och Carve Outs, 
börsintroduktioner och uppköp/sammanslagningar

Global PMI Partners 
• är specialister och rådgivare inom Post Merger Integration (PMI)
• arbetar operativt såväl pre-deal som post-deal
• har 17 partners som medverkat i över 260 transaktioner 
• har ett stort internationellt nätverk av närstående resurser

Efter seminariet erbjuds 
lättare förtäring och 
något att dricka därtill!

   – Hur ska ägare, styrelse och företagsledning agera vid förvärv för att snabbt få till en 
      bra ekonomistyrning och uppföljning också av icke-finansiella nyckeltal?

Catharina
Elmsäter-Svärd 

Seminarium 26 april:  Anmäl dig på seminarium@advince.se redan idag!


