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Office: +45 3945 3196
Mobil: +45 5158 8757 
E-mail: helle.hee@pwc.com

Helle leder den danske M&A-integrations- og separationsafdeling. 

Har arbejdet for Falck, TDC og EY, er vant til at arbejde i et international setup og har arbejdet med mange forskellige industrier, heriblandt 
healthcare, telecom, emergency services, detailhandel, industrielle produkter og it.

Fokus: Carve-out and merger integration projekter. 

Relevant erfaring inkluderer:

• Mere end 10 års international M&A-erfaring

• Finansiel due diligence

• Projektledelse af adskillige opkøbsprojekter (fra target screening til post-merger-integration)

• Forberedelse af frasalg

• Ledelse og eksekvering af strategiprojekter, forretningsudvikling mv.

Cand.merc.aud. og en HR i regnskab og økonomistyring, begge fra Copenhagen Business School.
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Skulle have været prioriteret Faktisk prioriteret

Hvad var prioriteterne på Dag 1 og hvad skulle de have været?
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Transaktionens livscyklus
Hvad bliver der fokuseret på…
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Merger integration

Due Diligence

Hvad er mine alternativer 
- hvem skal jeg gå efter?

Hvad er den mest 
effektive måde at 
gennemføre 
transaktionen på?

Hvordan opnår jeg 
stabilitet og gevinst-
realisering efter 
transaktionen?

Hvordan håndterer jeg 
forandrings-projektet?

Hvordan får jeg mest 
værdi ud af 

kombinationen?

Identificering og evaluering Udførelse Forandring HøstMaksimering

Før transaktionen Afvikling af transaktionen Første 100 dage Efter transaktionen

Tax

M&A rådgivere

Delvist involveretFuldt involveret
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Fastholdelse af medarbejdere

Private equity-seminar 8. maj 2019

5

Medarbejdere som fratrådte som man håbede ville blive

Opkøb med signifikant værditab relativ til købspris

Opkøb med signifikant værdiskabelse relativ til købspris
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PwC’s tilgang til M&A-integration

6

8. maj 2019Private equity-seminar

Offentliggørelse Transaktions-
afslutning

100 dage efter
afslutningen

Påbegyndelse af due 
diligence-processen

Fastlæg retningen

• Formulér strategien for den sammenlagte virksomhed
• Bestem graden af integration og elementer, der ikke 
kan forhandles

• Identificér og beskyt primære drifts-områder, som ikke 
er en del af integrationen

• Design jeres egen struktur for og tilgang til 
integrationen

• Udpeg ledere på alle niveauer
• Udarbejd en kommunikationsplan, og sørg for at 
kommunikere den ud på et tidligt tidspunkt

Plan for dag 1

• Identificér og opfyld kravene for første dag på 
tværs af alle funktioner

• Identificér og håndtér risiciene for første dag
• Udarbejd en 100-dagesplan, inklusive hurtige 

gevinster
• Fremskaf ressourcer og indfør en fastholdelsesplan

Design det ønskede fremtidsscenarie

• Design det ønskede funktionelle og operationelle 
fremtidsscenarie 

• Identificér, værdiansæt og prioritér de vigtigste 
initiativer og synergier for integrationen

• Udarbejd ledelses- og organisations-struktur
• Vurdér kulturelle forskelle og udarbejd et 

forandringsprogram for medarbejderne

Lav detaljerede integrationsplaner

• Saml alle initiativerne i en eksekverbar plan
• Afstem planen med kerneforretningen og 
prioritér den i forhold til andre initiativer

• Vurdér ressourcekapacitet og -krav
• Ensret incitamentsaftaler med målene for 
integrationen

• Hold øje med og håndtér afhængigheder

Forøg værdien gennem implementering af 
den fremtidige opbygning

• Implementér, følg og overvåg integrationen for 
at sikre transaktionsværdien

Vurdér synergier, omkostninger og risici

• Vurdér target-virksomhedens drift, systemer og 
understøttende processer

• Vurdér ledelsesteamet
• Identificér og kvantificér omkostninger og 
synergier

• Identificér risici og muligheder
• Identificér mulighederne for at forbedre den 
tilbudte pris

Kickstart integrationen

• Gør brug af resultaterne fra due diligence-
undersøgelsen

• Formulér en indledende vision for integrationen
• Ansæt de ressourcer, der skal styre 
integrationsaktiviteterne

• Indfør en struktur for integrationsprocessen

Efter 100 dageFør transaktionen Før afslutningen De første 100 dage

Registrér centrale indsigtspunkter

• Opnå driftsindsigt, der påvirker/forbedrer 
transaktionsværdien

• Identificér operationelle risici, der skal 
håndteres inden integrationen

Udfør 100-dagesplanen

• Levér taktiske integrationsprojekter
• Levér hurtige gevinster
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Integration management office setup (eksempel)
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Functional teams

Styregruppe

Integration management office (IMO)

Tværfunktionelle IMO arbejdsstrømme

Integrationsleder

Kommunikation Ressource håndteringProjektledelse Risiko-håndtering Rapportering TSA-management

Finans
& skat

HR MarketingIT Produktion Salg
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Integrationsplan
Man kan benytte ”Team Lead Discussion Guides” til at facilitere indledende 
integrationsdiskussioner med funktionelle teamledere
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CASE: Carve-out og synergihåndtering
Metodik til identificering og beregning af synergieffekter tager udgangspunkt carve-
out-materiale og forretningen
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Forberedelse af 
carve-out materiale

Synergi workshops

Synergi beregninger

Synergi rapportering

Synergieffekter beregnes ud fra de opgjorte stand-alone omkostninger og engangsomkostninger, som 
relaterer sig til separationen, hvorfor dette materiale er nødvendigt for at igangsætte synergiarbejdet. 

Med udgangspunkt i stand-alone beregninger afholdes der synergi-workshops med management hos 
forretning X. Der vil her være fokus på de enkelte funktioners skalerbarhed og identificering af oplagte 
synergieffekter. Management fra forretning X vil inden workshoppen levere input til, hvad de mener kunne 
være potentielle synergi områder, for herved at skabe en hypotese drevet dialog.

Ud fra synergi workshops udarbejdes synergi beregninger, der gennemgås og verificeres af management

Der udarbejdes en synergi rapport indeholdende:
• Synergi potentialer
• Dis-synergier
• Overordnet handleplan for realisering af synergieffekter, herunder timing, meromkostninger og 

implementeringsforudsætninger
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CASE: Carve-out og synergihåndtering
Identificering og beregning af synergieffekter ligger i naturlig forlængelse af 
forestående carve-out-aktiviteter
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Forretning XXX
AS-IS
2018F

Group 
allocated 

costs
Business 

A
Business 

B
Business 

C

Stand-
alone

FY18 PF

XXX 
related 

activities
PwC adj. 
SA costs 

Perimeter 
adj. stand-

alone 

Reversal 
proforma
SA costs Synergies

Adj. 
integrated 
cost base

IT n.i n.i n.i (18.3)       (1.8)         n.i n.i TBD TBD TBD TBD TBD
IT n.i n.i n.i (18.3)       (1.8)         n.i n.i TBD TBD TBD TBD TBD
Finance and accounting n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i TBD TBD TBD TBD TBD
People and development n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i TBD TBD TBD TBD TBD
Facility management n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i TBD TBD TBD TBD TBD
Group legal services n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i TBD TBD TBD TBD TBD
Strategy and management n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i TBD TBD TBD TBD TBD
QHSE n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i TBD TBD TBD TBD TBD
Procurement n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i TBD TBD TBD TBD TBD
Operations n.i n.i n.i (33.2)       (8.0)         n.i n.i TBD TBD TBD TBD TBD

Group allocated costs n.i 390.1         (1.4)            (51.4)       (9.8)         327.5        n.i TBD TBD TBD TBD TBD

Management adjustments

Fokus på XXX forretning

XXX materiale

1 Afhængigheder til Gruppen

2
Valider

proforma carve-
out tal

3
Allokerede Group 
omkostninger 4Stand-alone 

omkostninger

5 Carve-out af
XXX

6
Integrations 
omkostninger og 
synergi effekter

PwC justeringer

Fokus på XXX forretning
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CASE: Carve-out og synergihåndtering
High-level handleplan for realisering af identificerede synergier (udsnit)
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# Aktivitet Resp.
Start
dato

End 
dato

Status

FY19 FY20

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Q1 Q2 Q3 Q4

1
Procurement:
Konsolidering af leverandørkontrakter

1.1
Gennemgang af kontrakter og forhandling med 
leverandører

2
IT:
Konsolidering af data center, systemer og licenser

2.1 Rekruttering af nye to eksterne konsulenter

2.2 Udarbejde oversigt over IT landskab

2.3 Data migrering

3
Facility management:
Konsolidering af faciliteter

3.1 Restrukturering af nuværende hovedkontor

3.2 Udarbejde plan for restrukturering
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CASE: Carve-out og synergihåndtering
Synergi tracker
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PwC’s syv grundprincipper for en værdiskabende integration
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1 Accelerer transitionen

2 Definér integrationsstrategien

3 Fokusér på de vigtigste 
initiativer

4 Forbered jer på dag 1

5
Kommunikér med alle 
interessenter

7 Styr integrationen som en 
forretningsgang

6 Skab lederskab på alle niveauer
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Spørgsmål?

Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund 
af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad 
angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller 
andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen. 

© 2019 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer “PwC” til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. 

Succes skaber vi sammen …


