KUNDECASE
MANNA TRAKTOR

Gennemført, gennemtænkt generationsskifte
Overdragelsen af Manna Traktor er et gennemarbejdet generationsskifte med tæt samarbejde
alle parter imellem.
Ved årsskiftet 2018 overdragede Inger Marie
og Kaj de sidste aktier til Jane og Michael, som
markerede afslutningen på et godt og vellykket
generationsskifte.

Tilbage i 1981 startede Inger Marie og Kaj
Manna Traktor, der i dag beskæftiger 8
specialister inden for hver deres fagområde.
Manna Traktor har aldrig haft intentioner om at
være de største, kun de bedste.
Dette ønsker Jane og Michael at videreføre efter
de har overtaget Manna Traktor.

I 2010 udarbejdede den daværende revisor en
køreplan for det kommende generationsskifte.
Det var derfor en speciel opgave, da Ronald
Hauch Brun fra Dansk Revision Aalborg tog over i
2012, og skulle gennemføre den allerede eksisterende plan. Ronald fik i den forbindelse mulighed
for at bistå begge parter i processen op til generationsskiftet.
”Det er gået godt. Ronald har været god til at
klæde især Kaj og jeg på til en korrekt og
fornuftig overdragelse”, fortæller Michael.
”Ronald har bidraget med alt det, som vi har haft
brug for, og har stået til rådighed i hele processen. Derudover har han været kritisk over for valg
i processen, og sikrede dermed, at vi traf de rette
beslutninger”, fortsætter Kaj. Både Inger Marie
og Kaj, og Jane og Michael, har beholdt Ronald
som revisor efter overdragelsen.

”Denne overdragelse er
et mønstereksempel på
et generationsskifte.
På trods af, at det har
taget 8 år.
Det var planlagt i god
tid, og det økonomiske
perspektiv var klart fra
begyndelsen”.
Ronald Hauch Brun

”Det startede jo egentlig med, at vi havde et
andet revisionsfirma. I forbindelse med at vi
lavede Manna Traktor om til et A/S, viste
Michael, der har været ansat siden midten af
halvfemserne, interesse for at overtage Manna
Traktor på et tidspunkt”, fortæller Inger Marie og
Kaj indledningsvist.
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