För passionerade entreprenörer.

VÅ R A FFÄ RS I D É

Passion för morgondagen
Vi skapar lönsam tillväxt på ett decentraliserat sätt.
Genom att utveckla och förvärva framgångsrika
företag, som leds av passionerade entreprenörer,
bidrar vi till hållbar samhällsutveckling. Gemensamt
skapar vi framtidens moderna företag.
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Ulf Rostedt, VD för Herenco Invest

VA R FÖ R H E R E N CO ?

4 enkla svar

1
Herenco Invest erbjuder stabilt och långsiktigt ägande
för entreprenöriella företag.
4

2
Vi är småländska moderna industrialister som vill jobba med
dom som vill lite mer. Vi lägger extra kraft vid idén och människorna
bakom företaget och att det bidrar till positiv samhällsutveckling.
3
Vi har lång erfarenhet av att jobba med entreprenöriella företag.
4
Vi drivs av enkelhet och passion och att skapa nåt som hänger ihop
och blir större än delarna. Genom lokal drivkraft, samarbete och
best practice vill vi tillsammans utveckla framtidens bolag.
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VÅ R A VÄ R D E R I N GA R

Herencovägen är enkel, rak och tydlig. Vi manifesterar den i en liten
grön påse som symboliserar friheten att agera utanför ramarna och

PERSONLIGT ENGAGEMANG

på så sätt hitta sitt eget unika uttryck. Stenarna är vårt fundament
och svaret på varför vi finns till. Träbitarna symboliserar vårt bränsle

LÅNGSIKTIGHET

och den energi som ska driva oss framåt. Kottarna är vårt dna och
beskriver hur vi ska agera och vara i vårt ledar- och medarbetarskap.
Varmt hjärta, rena händer och ett kallt huvud.
LÖNSAMHET

SAMHÄLLE
M E D A R B E TA R E
I N N O VAT I O N
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KUNDFOKUS
MOD

LA Arvidsson

S T R AT E G I

Kunden i centrum
Vi organiserar verksamheter efter aktiviteter som skapar kundvärde.
Service, leveransberedskap och långsiktiga kundrelationer attraherar
duktiga medarbetare och leverantörer.

Modern touch på beprövade affärsmodeller
Vi verkar i nischer där vi kan nå ledande position, där utvecklingspotentialen stöds av samhällstrender och globala megatrender.

Frihet och lokal kompetens
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HAGAB

Vi gillar platta organisationer med snabba beslutsvägar.
Ledarskapet är jordnära och enkelt med ett småländskt driv.
Resultatfokus, decentralisering och passion är nyckelord.

Produktutveckling och innovation
Genom att följa samtiden och göra smarta val ser vi till att lägga kraft på
rätt idéer och produkter. På så sätt når vi framgång idag och imorgon.

Förvärv
Vi skapar värde genom expansion till nya marknadssegment och
marknader, breddat utbud av nischprodukter och tjänster,
och nya positioner i värdekedjan.

”Ingen strategi i världen får fördärva
en god affärsmöjlighet”
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Acticon

FÖ RVÄ RV

Samsyn på framtidsplaner och grundvärderingar

Förvärvskriterier
Vi sätter stor vikt vid idén och människorna bakom bolaget. Vi bryr oss om bolagskulturen, värderingarna och passionen som finns bland medarbetarna. Även om inte
alla kriterier nedan uppfylls kan vi förvärva, om affären kan ge andra strategiskt eller
finansiellt intressanta möjligheter.
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Miljöhallen

•
•
•
•
•
•
•

Kunderbjudandet
Marknads- och utvecklingspotential
Kvalitet i kundrelationer
Beprövad affärsmodell som säljer
Långsiktig och hållbar lönsamhet
Egna produkter, tjänster och koncept
Samsyn på framtidsresan och värderingar

Finanisella mål
•
•
•

Försäljningstillväxten ska uppgå till minst 10% per år.
Tillväxten sker organiskt och genom förvärv.
EBITA-marginalen ska uppgå till minst 10%.
Avkastning på sysselsatt kapital ska uppgå till minst 20%.
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Miljöhallen

FÖ RVÄ RV S P R O C E S S

Så gör vi

1.

Väl genomförda förvärv bygger på förtroende och samsyn. Därför tar vi 		
oss tid att lära känna varandra. Vi gör det genom diskussion med ägare 			
och ledning.

2.

För att förstå och bekräfta bolagets styrkeposition i värdekedjan pratar vi 		
med kunder, leverantörer och industriexperter.
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3.

Vi analyserar bolagets räkenskaper och avtal.

4.

Vi lär känna bolagets kultur, värderingar och arbetsmetoder.

5.

Vi diskuterar gemensamt affärsplan och skapar samsyn för framtida utveckling.

Åtgärdsplan efter förvärv
•
•
•
•

Tillsammans skapar vi en kort- och långsiktig strategisk agenda.
En ny styrelse kan tillsättas.
Med fokus på rörelsekapital och kontrollerad finansiering av tillväxtmöjligheter
skapar vi en ökad finansiell medvetenhet.
Vi ser över ersättnings- och rapporteringssystem.
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Samuel Wingren, Ulf Rostedt
Herenco Invest

HERENCO SOM ÄGARE

Alltid där

Som ditt bollplank uppvisar vi engagemang, hög tillgänglighet och enkel,
jordnära kommunikation. Vi är ett oberoende familjeföretag och det ligger
i vårt ursprung att vara ödmjuka inför bolagets idé, förmåga och särart.
14

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivt ägarskap, genom styrelsearbete och decentraliserad
organisationsmodell
Energi och framåtanda
Industriellt nätverk inom flera branscher och kunskapsområden
Tillgång till senaste forskningen genom vår stiftelses akademiska nätverk
Hög kompetens inom finansiering, förvärv och investeringsbedömning
Tydlig plan för bolagets fortsatt utveckling och tillväxt
Utvecklingsmöjligheter inom Herencogruppen
Finansiell kraft
Lång erfarenhet av att utveckla entreprenöriella företag
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H E R E N CO S VÄ R L D
Herenco Holding

Familjedrivet ägarbolag i och från Småland
Herenco AB

Herenco Invest

Hamhus

Delägda bolag

Idag består Herenco koncernen av fyra huvudinriktningar.

Herenco AB
Vi bygger morgondagens förpackningsaktör med Emballator och
PacsOn. Gruppen omsätter 3 mdr och har 1000 anställda.
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Herenco Invest
Vi investerar i tydliga nischer med potential att utvecklas.
Gruppen omsätter 400 mkr och har 135 anställda.

Hamhus
Vi växer med fastigheter i Jönköping och har ett
fastighetsbestånd om 600 mkr.

Delägda bolag
Stark och långsiktig partner genom delägarskap i
noterade bolag som tex Nolato, Lyko och Balco.

Vi har byggt en robust skuta som har stått pall i över 150 år. Vissa saker har
funnits med hela tiden. Den småländska kulturen. Långsiktigheten. Under
resans gång har vi haft modet att utveckla vårt kunnande och stegvis växlat
över till nya branscher. Omvärld och teknik förändras. Men människan
är fortsatt i centrum. Våra kunder, medarbetare och samhället där vi verkar.
Det är tillsammans vi STÄNDIGT SKAPAR vår FRAMTID.
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LA Arvidsson

VI SÄTTER STOR VIKT VID IDÉN OCH
MÄNNISKORNA BAKOM BOLAGET.
VI BRYR OSS OM BOLAGSKULTUREN,
VÄRDERINGARNA OCH PASSIONEN
SOM FINNS BLAND MEDARBETARNA.
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Herenco Invest
Skolgatan 24

036 550 1700

553 15 Jönköping

ulf.rostedt@herenco.com

Sverige

www.herenco.com

