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Stefnumótun við 
kaup og sölu fyrirtækja
KPMG aðstoðar félög við allt ferlið

Samningar um viðskipti með fyrirtæki, rekstur eða fjármögnun 
kalla á vandað verklag og að leita sér svara við flóknum 
spurningum. Við erum þér innan handar til þess að meta 
mögulega valkosti og aðstoða þig í gegnum allt ferlið með það 
að markmiði að hámarka virði og lágmarka áhættu.

– Breið sérfræðiþekking: KPMG býður upp á
heildrænar lausnir og aðstoðar viðskiptavini við að
takast á við áskoranir bæði fyrir, á meðan og eftir
fjárfestingu. Það á við sama hvort þær séu
fjárhagslegar, viðskiptalegar, rekstrarlegar,
lagalegar eða skattalegar

– Djúp sérfræðiþekking: Ráðgjafar KPMG búa yfir
reynslu og koma með mikla innsýn og skýr
sjónarmið

– Alþjóðleg aðferðafræði: Ráðgjafar KPMG vinna
eftir alþjóðlegri aðferðafræði sem tryggir að stefna
sé samþætt við starfsemi félagsins

– Hagnýt ráð: Við veitum raunsæ og hagnýt ráð
ásamt viðeigandi upplýsingum á hnitmiðuðu og
auðskiljanlegu máli

KPMG aðstoðar fyrirtæki við margvígslegar 
stefnumótandi ákvarðanir, þar á meðal: 

– Mun samruni og yfirtaka flýta fyrir innleiðingu á
fyrirhugaðri stefnu?

– Þarf að kaupa rekstur, selja rekstur eða stofna til
samstarfs til að ná árangri?

– Er kaupsamningur aðlaðandi?

– Hver eru helstu vandamálin við samþættingu?

– Hvar liggja helstu tækifærin til verðmætasköpunar
og hvernig er hægt að fanga þau?

– Samruna og yfirtöku (e. M&A)

– Samstarfsverkefni (e. Joint Venture)

– Endurfjármögnun (e. Refinancing)

– Endurskipulagning (e. Restructuring)

– Skráning á markað (e. IPOs)

Ávinningur af stefnumótun við kaup og 
sölu fyrirtækja með KPMG:
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