1969 - ett nytt stort fusionsår
BENGT

R ynEN

Med utgången av 1969 sattes punkt för ett årtionde som förmodligen öve
alla tidigare i den svenska industrins 100-åriga historia när det gäller fö
och omstrukturering. Bl a blev 1969 ett bastant utropstecken i den långa r
fusionsrekordår på 60-talet. Det preliminära antalet kända samgåenden
till 330, vilket var fler än något tidigare år under efterkrigstiden, och när
så småningom blir definitiv kan den väntas ha stigit till i närheten av 19
definitiva toppnotering på 385 samgåenden. Den preliminära siffran för
var nämligen bara ca 300.
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Det har varit ett utmärkande drag i de senaste
årens fusionsutveckling att samgåendena avsett
allt större företag. Den tendensen t o m accentuerades i fjol, vilket medförde att den med
sysselsättningen i de uppköpta företagen vägda
fusionsaktiviteten redan med utgångspunkt från
det preliminära materialet var större än något
tidigare år. De under 1969 genom fusion förvärvade företagen sysselsatte / nämligen över
40000 personer, motsvarand;e' 3,4 procent av
tillverknings- och byggnadsiridustrins totala sysselsättning jämfört med 2,6 år 1968 och 3,1
året dessförinnan.
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• Många fusioner över gränserna
Vid sidan av det betydande inslaget av
"tunga" fusioner präglades 1969 av ett rekordstort antal fusioner över gränserna. De svenska
uppköpen av utländska företag var flera än något år tidigare - 34 stycken - och de 18 utländska köpen av svenska företag var också en
jämförelsevis hög siffra. Antalet samarbetsavtal
mellan svenska och utländska industriföretag var
också mycket stort. Siffrorna redovisas med för_
delning på industrins huvudbranscher i tabell 1.
Som framgår av denna skedde 250 av de 330
10

sarngåendena i form av fullständig
fusion. Vid sidan av de svensk
utomlands svarade köpen och samm
arna av svenska företag för hela de
tiga ökningen av antalet samgående
gående år - och drygt det eftersom
avtalen i Sverige t o m minskade m
partiella fusionerna, dvs köpen av
verksamhetsgrenar, var lika många
• Nedgång inom teko-industrin

Fusionernas branschfördelning bru
lativt stabil genom åren. Fjolåret ut
avseendet knappast något undantag
förändringar jämfört med 1968 är
att notera. Som vanligt skedde när
samgåendena inom metall- och ve
strin, och den kemiska industrin den plastbearbetande - hade också
hög aktivitet. Men i livsmedelsin
framför allt den grafiska industrin
betydande ökning av antalet fusion
arbetsavtal. Särskilt markant var
i den grafiska branschen - från 3
1968 till preliminärt 19 i fjol präglats av låg fusionsaktivitet. En

odligen överträffar
let gäller förändring
den långa raden av
;amgåenden uppgick
[en, och när siffran
heten av 1966 års
L siffran för det året

fullständig eller partiell
de svenska förvärven
'pen och sammanslagning3.g för hela den tioprocen,le t samgåenden från föregt det eftersom samarbetsn minskade märkbart. De
dvs köpen av filialer och
.r lika många som 1968.
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l-industrin
lfördelning brukar vara reen. Fjolåret utgjorde i det
lågot undantag men vissa
med 1968 är dock värda
gt skedde nära hälften av
netall- och verkstadsindu,ka industrin - inklusive
- hade också en normalt
i livsmedelsindustrin och
.fiska industrin skedde en
antalet fusioner och sammarkant var uppgången
nen - från 3 samgåenden
19 i fjol
som länge
nsaktivitet En annan för-

framgår av tabell ~ ger de~na beräkning en
något annorlunda blId av fuslOnsverksamhetens
omfattning i de olika branscherna.
I den kemiska industrin svarade de anställda
vid uppköpta företag för 8,5 procent av branschens sysselsättning, i livsmedelsindustrin för
5 6 och i metall- och verkstadsindustrin för 4,9
;rocent. Därefter korn de båda föregående
årens mest fusionsintensiva bransch sko-, läderoch gummivaruindustrin med en andel på 3,5
procent, dvs ungefär samma siffra som genomsnittet för hela industrin. Det kan också konstateras att textilindustrins vägda fusionsaktivitet
ökade under fjolåret mot den tidigare nämnda
nedgången i den ovägda aktiviteten. Under fjolåret avsåg textil- och konfektionsfusionerna sålunda betydligt större företag än under 1968.
Tabell 2 ger möjlighet att jä!llföra den vägda
fusionaktiviteten inte bara mellan branscherna
utan också mellan de tre senaste åren för varje
bransch. Som framgår har variationerna i flera
fall varit betydande. Det gäller framför allt läderindustrin som i avsaknad av några "tunga"
fusioner i fjol fick en kraftigt minskad aktivitet.
Detsamma gäller, om än i något mindre grad,
jord- och stenindustrin. Rakt motsatt är förhållandet för den kemiska industrin samt i någon
mån massa- och pappersindustrin.
Om man ser till samgående parternas verksamhet tycks det alltjämt vara vanligast att i första
hand företag med samma eller mycket näraliggande aktiviteter söker sig till varandra. Andelen sådana horisontella samgåenden var i fjol
65 procent. Det kan tyda på att fusionsvågens
viktigaste drivkraft är strävan att vinna kostnads- eller intäktsbetingade stordriftsfördelar,
baserade på bl a längre serier i produktionen
och marknadsföringen, större inköp, rationellare
råvaruhantering eller en mer oligopolistisk prispolitik.
Men ett förvärv aven konkurrent kan natur-
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Antal ;S'am:nansla
vilka/industriföret
Källa: Bearbetad
ningar mm.

ligtvis också vara e
marknaden snabba
sion eller att snapp
surser i bransch~n.
gåenden mellan för
stordriftsfördelar av
tegisk natur. Detta
mellan företag med
tionen (t ex samm
teknik) eller på m
der). Sådana "kom
de senaste åren vi
svarade i fjol för
samgåenden. De r
andel var drygt 5 p
nernas 10 procent.
övrigt integration
strävan från produ
sättningen för sina
minst de svenska u
tag.
Investment- och
senaste åren förvä
än under åren 196
antalet sådana fusi
antal som 1967 oc
så många som unde
Nedgången kan ha
bolagen kan ha kon
konsolidering, samo

,
: Tabell 1

Företagssamgåenden inom industrin 1969
Antal köp, sammanslagningar och samarbetsavtal. Preliminära siffror.
Köp o/el Kö~ o/el
Svenska
sammansl sammansl
företags
av svenska av delar köp av utI
företag
av svenska företag el
anläggn
företag
Industrigren
Gruvindustri
Metall- o verkstadsindustri
Jord- o stenindustri
Träindustri
Massa- och pappersindustri
Grafisk industri
Livsmedelsindustri
Dryckesvaru- o tobaksindustri
Textil- och sömnadsindustri
Läder-, hår- o gummivaruind
Kemisk o kem-teknisk industri
EI-, gas- o vattenverk
Byggnadsindustri

2
49
12
13
7
13
21
2
6
2
14

3
13

l

O

26

24
2
2
2

O

4
7
3

O
O
O
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l
O
O
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12

21
2
3

25
3

l

l

2
1
4

1

2

O
O

l
l
O
O
O
O

Avtal
Avtal
om sam- om sam
verkan
verkan
mellan
mellan
svenska svenska
företag utI föret

O
9
O
O

O

44
34
157
Summa
Källa: Bearbetade uppgifter från press och årsredovisningar

tidigare förvärvade dotterbolagen och nöjt sig
med kompletteringsköp. För denna teori talar
det förhållandet att flera utvecklingsbolag de
senaste åren avyttrat hela eller delar av tidigare
förvärv och att en betydande del av 1969 års
köp skett genom relativt nystartade eller tidigare mindre aktiva utvecklingsbolag, t ex Hexagon.
I
En annan tänkbar förkl;:t1'ing kan vara de
relativt pressade börskurser~a för några av utvecklingsbolagen, vilket minskat deras benägenhet till förvärv genom nyemission av egna aktier - en i sammanhanget mycket vanlig betalningsform. Slutligen kan utbudet av för förvärv intressanta familjeföretag ha minskat sedan
den sannolika toppen 1966 i samband med
skärpningen av realisationsvinstbeskattningen av
aktier.
Om så är fallet borde utbudet för övrigt få
sig en ordentlig knuff uppåt igen av diskussionerna kring den föreslagna skärpningen av arvsoch förmögenhetsbeskattningen, som kan bedömas medföra kännbara påfrestningar på framför allt de medelstora familjeföretagens likviditet och i motsvarande grad öka deras avkastningskrav. Det förefaller anmärkningsvärt att

UtI
företags
köp av
svenska
företag el
anläggn
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O
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2
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O

O
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15
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dessa aspekter inte beaktats av ka
redningen.
• Gränges-Metallverken

Avslutningsvis s'kall några exemp
viktiga eller av olika skäl intress
under fjolåret. Den största industr
utan jämförelse Gränges-Metallv
~Scania annonserades redan 1968
der en provkarta på relevanta oc
sionsmotiv: Köparen strävar efter
genom breddning av verksamheten
nyttja sitt baskunnande och avlägs
inte alltför långt från sitt tradition
hetsområde; samordningsmöjlighet
mensam avsättningsmarknad (b
strin); behov av vertikal integrati
med osäkerhet på råvarusidan (k
svårigheter att med egna medel g
sådan integration. Efter förvärve
verken har Gränges också köpt in s
densiskt kopparföretag.
En annan stor och på flera s
fusion var Volvos köp av Olofst
dotterbolag till Alfa-Laval. Geno
tryggade Volvo sin långsiktiga för

2
3
1
1
2
1
2
1
3

°1
38

3
1
2
1
4

°3
°2
°°
42

19
23
20
19
29
4
14
5
22
3
14
330

TräindustrI
Massa- och pappersindustri
Grafisk industri
Livsmedelsindustri
Dryckesvaruindustri
Textil- och sömnadsindustri
Läder-, hår- och gummivaruind
Kemisk o kemisk teknisk ind
EI-, gas- och vattenverk
Byggnadsind ustri
Hela industrin

1450
1515
370
:I 585
50
620
630
1665
30
3200
35720

1,9
1,6
0,7
4,9
0,5
0,6
3,5
5,5
0,4
1,3

(0,4; 1,1)
(6,3; 1,0)
(0;0)
(0,6; 2,0)
(0,6; O)
(1,5; 0,9)
(5,2; 1,8)
(7,5; 1,1)
(O; O)
(8,0; 1,2)

2,9 (3,0; 2,1)

°°

121O
400
1500
O
870

/

O
1,3
0,7
0,7
O
0,9

/ °° °°
°
/

915

3,0
O

582O

0,5

Källa: Underlaget till tabell 1

Anm. För ett mindre antal företag har sysselsättningsuppgifter ej varit tillgängliga

)eaktats av kapitalskatteberken
Il några exempel nämnas på
:a skäl intressanta fusioner
största industrifusionen var
inges-Metallverken (Saab
les redan 1968) som erbjul relevanta och vanliga fusträvar efter riskspridning
verksamheten men vill ut.de och avlägsnar sig därför
l sitt traditionella verksamlingsmöjligheter genom ge,marknad (byggnadsindu·tikal integration i bransch
·åvarusidan (koppar) men
egna medel genomföra en
~fter förvärvet av Metalllckså köpt in 'Sig i ett kana19.

:h på flera sätt intressant
öp av Olofström, tidigare
l-Laval. Genom förvärvet
ångsiktiga försörjning med

karosser samtidigt som Alfa-Laval gjorde sig av
med en för företagets verksamhet ganska främmande fågel och fick betydande finansiella resurser för utbyggnad av sina huvudaktiviteter.
Efter försäljningen av 8~s:,:röm har Alfa-Laval
redan hunnit meJ ar l ~·;irvärva e:t stort svenskt
företag - Zander & !ngeström _. och flera utländska företag, bl a i Danmark och u s A. Till
affären hörde även Cementas köp av Olofströms fabrik i Mörrum .ii;r tillverkning av bl a
diskbänkar och badkar som blev viktiga komplement till CementajIfögruppens \byggmaterielsektor. Ungefär samtidigt förvärvade för övrigt
Gustavsberg (KF) PLM:S fabrik i Mölntorp som
också tillverkar diskbänkar, en lämplig komplettering av Gustavsbergs övriga byggmaterielprodukter. Liksom Alfa-Laval inskränkte inte p L M
sin fusionsaktivitet till avyttringar. Företaget
gjorde även två stora förvärv av utländska emballagetillverkare: Dongen i Holland (glasemballage ) och Haustrup, Danmarks största förpackningsindustri (plåt och plast) och liksom
p L!VI samarbetspartner till amerikanska Continental Can. p L M uppges genom dessa köp ha
blivit ett av Europas största fristående förpackningsföretag.

• Förändringar i må

Andra stora fusio
bergs köp av Lindho
den första större för
ägarstruktur sedan
övertogs av Eriksberg
taganrie av Wargön
amerikanska Airco
Wargön men endas
rörelsen; Stora Kopp
Sulfit AB; Esabs förs
Bohusfabrik för tillve
en metod som inneb
ring av Höganäs tid
rådet; s KF :S köp av
Pågens förvärv av
Skorpor varigenom
icke-kooperativa bag
ställda. Bland avyt
Lilla Edets försäljnin
cernen, Nordsjös (fä
nen och Nordiskafil
Felt de största.
Vid sidan av Alfa
ligare några företag
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Stensele
kommun
med Storuman som
centrum vid Blå vägen

God ekonomi - företagsvänligt klimat

God tillgång på välplanerad industrimark
industrispår
Trygg vattenförsörjning

Goda kommunikationer på järnväg och rik
Stort flygfält i närheten av centrum

Väl utbyggt skolväsen, sjukvård och övrig s

Sim- och idrottshall, väl utbyggda fritid
för sommar- och vinter bruk

storkommun

In'

från år 1971
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med Tärna och dess många vintersportho
högfjällsterräng

Redan existerande industrier och institut
pansionsplaner och nyetableringar hälsas v

Närmare upplysningar genom kommunalk
uman teL 250 vx.

