
Имам нужда от хора, които да ми се противопоставят. Хо-
ра, които не се страхуват да кажат какво точно мислят, до-
ри и когато това не е каквото искам да чуя. Това искам!

Хенри Кравис (роден 1944 г.) 
Американски бизнес финансист и инвеститор

Продажбата на бизнес почти винаги включва изграждането
на екип, който да работи заедно с вас при планирането и излиза-
нето ви от компанията. Спомнете си за същественото несъответ-
ствие между уменията за преговаряне на професионалните ин-
веститори, участвали в покупката на много компании, и притежа-
телите/мениджърите, които рядко са продавали компания (ако
изобщо са го правили някога)! Изграждането на екип спомага за
намаляването или елиминирането на това несъответствие при во-
денето на преговори.

В тази глава ще разгледам по-подробно причините за изграж-
дането на екип, състава и ролята на вашия екип от консултанти и
етичните съображения при сформирането му.

ПРИЧИНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП

Съществуват няколко причини, които да ви накарат да по-
мислите за изграждането на екип, а именно: 

 Работа, изискваща многостранна компетентност: Ако
обмисляте сериозно планирането на напускането на
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бизнеса и евентуално излизане, трябва да изградите екип с
многостранна компетентност, включващ вътрешен персо-
нал и доколкото е необходимо, външни консултанти. Обик-
новено такъв екип трябва да включва експерти по право,
корпоративни финанси, счетоводство, данъчно облагане и
може би също по някои технически проблеми, проблеми на
околната среда и други области, които няма да изброяваме.
Вероятността вие, в качеството си на притежател/ме-
ниджър на среден бизнес, да имате на разположение тако-
ва разнообразие от експертни мнения е твърде малка. Лип-
сата на само едно от тях може да навреди или дори да се
окаже фатално за успеха на намеренията ви.

 Конфликтен процес: Дори и когато продавачът и купу-
вачът на бизнес се разбират много добре, имайте предвид,
че ситуацията и процесът – по правило – са конфликтни.
Два примера, за да го докажа:

 Инвеститорът иска да купи на възможно най-ниската
цена, докато собственикът настоява да продаде на въз-
можно най-високата цена.

 Инвеститорът ще иска да вложите колкото е възможно
повече в презентации и гаранции, докато вие вероят-
но ще настоявате да инвестирате малко повече от не-
обходимия минимум.

Съществуват много други елементи, по които преговорите
могат да се превърнат в конфликт. Главното при конфликтни
ситуации е, че който загуби самообладание, обикновено за-
губва и спора. Това е една от причините, поради която се из-
ползват адвокати по граждански дела или развод, брокери на
недвижими имоти и т.н. – те най-често участват като буфери
при водене на преговорите. Вашите финансови и правни кон-
султанти ще бъдат най-същественият фактор за създаване на
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равновесие при потенциално конфликтна ситуация по време
на преговорите за продажба на вашата компания.

 Посредничество: Използването на независима трета стра-
на би помогнало за преодоляване противоречивия характер
на процеса по продажбата и да съдейства за създаването на
ситуация, изгодна за всички страни. Един независим пос-
редник е в уникалната позиция да разбира начина на мис-
лене на всички заинтересовани в трансакцията страни и
ако той е също така и експерт по организиране на
трансакцията, той или тя би трябвало да осигури начини за
маневриране и да предложи решения, които са приемливи
за всички.

Запомнете, предназначението на външните консултанти е да
облекчи вас – притежателя, и вашия екип от мениджъри, като
прогнозира проблемите, преди те да възникнат, и като предлага
разрешаването им по професионален начин. Приносът на добри-
те консултанти в процеса е доверието и професионализмът. В
крайна сметка, ако инвеститорите преценят, че компанията ви
има способни мениджъри и че предоставената от вас информация
е достоверна, това ще се отрази положително на оценката.

Притежателите на малък бизнес са често в безизходица: ако
се опитвате да продадете компания, която е на стойност 1 или 2
милиона долара, ще бъде много трудно да намерите експертиза с
качество, каквото бихте искали, на цена, която можете да си поз-
волите. Трансакции от такъв размер често използват само правен
консултант, вероятно подпомогнат от одитор или счетоводител
на компанията. За големи трансакции (напр. около 100 милиона
долара), инвеститорът изготвя доклада за финансовата и прав-
ната оценка с помощта на екип от десетки специалисти и кон-
султанти, включващ високопоставени правни и финансови кон-
султанти, одитори и данъчни служители.
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Имайте предвид потенциалните конфликти на интереси на
ниво консултанти, когато продавате бизнеса си. Например виж-
дал съм няколко случая, при които вътрешните консултанти, ра-
ботили вече в компанията с години, като съществен процент от
приходите им се осигурява точно от техния клиент, започват да
се противопоставят на трансакцията – вероятно защото се стра-
хуват, че ще изгубят един от най-важните си клиенти. Може да се
натъкнете на явно или прикрито противопоставяне на трансакци-
ята, много по-голямо от изискуемото за защита на вашите инте-
реси. Такава съпротива обикновено включва някаква користна
цел, предвид на която консултантът няма да бъде особено разо-
чарован, ако трансакцията се провали!

Може да се счита, че съществуват два противоречащи си
принципа за набиране на екипа ви от консултанти: от една стра-
на, вие искате най-добрия екип, който можете да си позволите, за
да имате стабилна позиция срещу инвеститора, но трябва да се
осигури и известна пропорционалност между бюджета ви за кон-
султанти и обема на трансакцията ви. Размерът на изградения от
вас екип ще зависи от големината и сложността на вашата компа-
ния и предвидената трансакция. Вашата минимална цел трябва да
бъде равнопоставеност с инвеститора. Запомнете, че дори и ако
трансакцията не приключи успешно, трябва да заплатите хонорар
на консултантите.

СЪСТАВ И РОЛЯ НА ВАШИЯ ЕКИП

Сега ще се включим в ролята на най-важните консултанти
при типична трансакция за продажба или бизнес и ще ви дам ня-
колко съвета по техния подбор.

Правен консултант

Една трансакция съдържа много правни величини:

1. Предоставяне на информация на инвеститорите: Про-
цесът по продажбата на компания или набирането на капи-
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тал включва огромен по количество обмен на информация,
независимо дали под формата на информационен мемо-
рандум (IM), достъп до базата данни на компанията или
просто неофициални отговори на въпроси. Правният кон-
султант трябва най-малкото да изготви или да провери ця-
лата информация за предоставяне на инвеститорите, която
е от правно естество (напр. информация за собственост и
липса на тежести върху имуществото, активите; информа-
ция за регулаторната рамка относно околната среда, в ко-
ято функционира компанията ви; и информация за съдеб-
ните процеси, в които е обвързана компанията ви). Бихте
могли от гледна точка на предпазливост да изискате още от
вашия правен консултант проверката на всяка материална
информация, предоставена на инвеститора.

2. Организиране на сделката: Инвеститорът активи ли ще
закупи или акции? Как да се осъществи инвестирането –
като инжектиране на нов капитал в компанията? Подходя-
ща ли е клаузата за ърн-аут и ако е така, как да бъде впи-
сана? Вещите правни консултанти са експерти по юриди-
ческите аспекти при организиране на трансакциите.

3. Изготвяне на правни споразумения: Много правни спора-
зумения могат да бъдат изискани при протичането на тран-
сакцията: споразумения за конфиденциалност, предвари-
телен договор, трудови договори, споразумения на ак-
ционерите, споразумения за отказ от конкуриране и спо-
разумението за покупко-продажба (SPA). От изброени-
те най-важното и най-трудното е SPA, особено частта за
Представителства и гаранции, ограничаването на подобни
отговорности и последствията от всяко неизпълнение. С
други думи, ако вие като собственик на определен бизнес
продадете всички или част от дяловете в своята компания,
ще ви се наложи да представяте и да гарантирате, че пре-
доставената информация отразява пълната, вярната и чис-
тата истина и че не съществуват грешки или пропуски в
базата данни на компанията или в информационния мемо-
рандум, както и в останалите документи. Обикновено ин-
веститорът ще запази правото си за възстановяване на ця-
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лата или значителна част от продажната цена в случай на
съществени грешки или пропуски.

4. Спазване на условията за приключване на трансакция-
та: Едно споразумение за покупко-продажба съдържа
обикновено няколко условия, които трябва да бъдат удов-
летворени. Най-често те задължават с изпълнение прода-
вача, но може да съществуват и условия за изпълнение от
инвеститора. Правните консултанти на продавача и инвес-
титора обикновено дирижират цялата крайна процедура,
което може да включва едновременното подписване на де-
сетки и стотици документи и прехвърляне на финансови
средства.

От вашия правен консултант зависи значителна част от раз-
мера на продажната цена, както и колко от нея можете да задър-
жите накрая. Избирайте правния си консултант внимателно: това
трябва да е някой, когото познавате и на когото можете да разчи-
тате. Не някой користолюбив, а такъв, на когото можете да вяр-
вате; някой с правилна преценка, който ще ви даде добър съвет.
Но не отивайте до крайност и в другата посока: една от най-чес-
то срещаните грешки, които притежателите на бизнес правят, е да
изберат правен консултант, с когото са работили много години,
но който има малко или няма изобщо опит в извършването на
трансакции (напр. адвоката на компанията по търговските въпро-
си). Това е точно толкова подходящо, колкото да наемете адвока-
та на компанията да ви представлява при бракоразводно дело.
Избраният от вас правен консултант трябва да е участвал най-
малко в пет или десет трансакции. Това е минимумът: няколко де-
сетки ще е още по-добре. Опитайте се да изясните неговия про-
фесионален опит и резултатите от дейността му в това отноше-
ние. Били ли са трансакциите завършени успешно? Поискайте
препоръки. Сега не е моментът да се стеснявате.
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Друг важен аспект: вашият правен консултант в трансакция-
та трябва да има много добри умения за водене на преговори.
Твърде често договарянето за представителство и гаранции е по-
трудно и по-предизвикателно, отколкото постигането на споразу-
мението за цената. Дори цялото световно познание може да се
окаже недостатъчно, ако правният ви консултант не може да
конкретизира това знание и да постигне положителни резултати
в преговорите.

Какво да изберете – отделен практикуващ юрист или адвока-
тска кантора? По-големите трансакции определено се нуждаят от
цял юридически екип и поради това изискват услугите на адвока-
тска кантора. В такива случаи трябва да се спрете на един адво-
кат от кантората и да сте сигурни, че той или тя лично имат необ-
ходимите пълномощия и че той или тя лично ще упражняват над-
зор върху цялата дейност и ще присъстват на всички важни съве-
щания. (Няколко пъти съм виждал как адвокатски кантори, наети
от мой клиент, изпращат младши адвокат вместо старшия съд-
ружник на преговори за споразумението за покупко-продажба,
които са от съществено значение.) 

Важно е да намерите правен консултант, който не счита за
необходимо да участва или да оказва влияние върху търговската
страна на преговорите – това трябва да се разглежда от страните
по сделката и техните финансови консултанти, освен ако вие спе-
циално не поставите такова изискване. И вашият правен консул-
тант не само трябва да посочва рисковете в трансакцията, но да е
в състояние да предлага решения при управлението на риска;
например чрез умело организиране на сделката.

Накратко, вашият правен консултант може да допринесе за
голямата разлика между извършването на трансакцията ви или за
нейния провал; между вашето оплитане в съдебни дела или из-
бягването им; между това, съществена част от покупната ви цена
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да бъде заграбена обратно от инвеститора или не. Избирането на
правен консултант е едно от най-важните решения, които ще взе-
мете за осигуряване успеха на вашата трансакция.

Счетоводител

Докато правният консултант се занимава с юридическата
страна на трансакцията, счетоводителят или одиторът поема сче-
товодната страна. Обикновено счетоводителят проверява цялата
информация от счетоводно естество, предоставена на инвестито-
рите (в информационния меморандум и при достъпа до базата
данни на компанията). Вероятно след достъпа до базата данни ще
бъдат зададени много въпроси по отношение на счетоводната ин-
формация, на които той трябва да бъде готов да отговори. SPA
най-често съдържа много приложения от счетоводен характер,
които също трябва да бъдат прегледани от счетоводител. Напри-
мер съществува ли клауза за коригиране на продажната цена (т.е.
ако дяловото участие на акционерите, работният капитал, финан-
совите средства или други показатели се отклоняват от очаквано-
то ниво при приключването на сделката), или ако страните се до-
говорят за механизма ърн-аут, счетоводителят вероятно ще има
извънредно важна роля при определянето на параметрите за мо-
ниторинг на показателите и техните нива по време на преговори-
те за споразумение за покупко-продажба, а по-късно и за самия
мониторинг на тези показатели при приключване на сделката и
след това.

Всяка страна има различна професионална квалификация за
счетоводители (напр. Сертифициран обществен счетоводител
(СРА) в Съединените щати, Асоцииран експерт-счетоводител
(АСА) в Обединеното кралство, Експерт-счетоводител в Шот-
ландия или Канада или Асоциацията на дипломираните експерт-
счетоводители (ACCA) – световно призната квалификация). Про-
учете съответната квалификация във вашата страна. Но още по-
важно от квалификацията обаче е дали лицето, начело на счето-
водния ви екип, е участвало в провеждането на най-малко пет –
десет трансакции от подобно естество.
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Данъчен експерт

Вашата крайна цел като притежател на дялове не е да макси-
мизирате приходите от трансакцията, а да максимизирате прихо-
дите от трансакцията след облагането им с данъци. Ролята на
данъчния експерт е да предостави начините за това и може да ви
спести милиони.

Твърде много собственици на компании започват да мислят
за планиране на данъците непосредствено преди или дори след
сключването на споразумението за покупко-продажба. Тогава е
прекалено късно. Ще имате много повече гъвкавост при планира-
нето на данъците и максимизиране на приходите от трансакцията
след облагането им, ако се консултирате с данъчен експерт по
време на планирането на напускането на своя бизнес. Това е
етапът, когато данъчният експерт може да има също значителен
принос при планирането на унаследяването на имуществото ви,
ако сте предприели това.

Във фазата на планиране на напускането на бизнеса вашият
данъчен консултант може да помогне в следните направления:

1. Да идентифицира възможните скрити семейни проблеми
по отношение на данъчното облагане и да ги разреши, до-
колкото е възможно, преди предлагането на компанията на
пазара.

2. Да предлага съвет относно възможните преимущества на
холдингова компания; да оказва помощ при определянето
на най-добрата форма и юрисдикция на организацията; да
започне прилагането на тази организация.

3. Да анализира проблемите при планирането на унаследява-
нето на имущество от гледна точка на данъчното облагане.
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Твърде много собственици на компании започват да мис-
лят за планиране на данъците непосредствено преди
или дори след сключването на споразумението за покуп-
ко-продажба. Тогава е прекалено късно.



4. Да дава предварителен съвет за организация на трансакци-
ята, която би била най-подходяща за реализиране на цели-
те ви от гледна точка на ефективно данъчно облагане.

Във фазата на самата трансакция вашият данъчен експерт
може да помогне в следните направления:

 Да провери цялата информация във връзка с данъчното об-
лагане, предназначена за предоставяне при достъпа до ба-
зата данни на компанията.

 Да идентифицира данъчните проблеми и ако е възможно,
да ги разреши.

 Да отговаря на въпросите на инвеститорите по отношение
на документите в базата данни на компанията, свързани с
данъчното облагане.

 Да консултира по въпросите на данъчното облагане по вре-
ме на уточняването на предварителния договор и на спора-
зумението за покупко-продажба.

Още веднъж, вашият данъчен експерт трябва да е присъствал
в качеството си на консултант на поне пет – десет трансакции.
Някои клиенти предпочитат техните данъчни и счетоводни екс-
перти да бъдат едно и също лице. Трябва да имате предвид, че в
някои юрисдикции (напр. Франция, Република Хърватска, Ита-
лия) това не е позволено, поради наличието на потенциален
конфликт на интереси.

Финансов консултант

Финансовият консултант, както и правният, може да бъде по-
лезен застъпник на интересите ви и да предостави ценен съвет,
който да предопредели разликата между успех и провал на тран-
сакцията. Последиците от съветите на финансовия консултант
могат да са в размер на милиони долари. Както подсказва името,
финансовият консултант се грижи за финансовите (за разлика от
счетоводните) показатели на трансакцията, включително:
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 Планиране на напускането на бизнеса и оценката на
компанията: Вашият финансов консултант е може би най-
добре подготвен да ви даде съвет относно планирането на
напускането на вашата компания и да координира екип от
консултанти в помощ на вашия план. Оценката обикновено
ще включва разработването на бизнес план, предварително
изчисляване на финансовия поток най-малко за следващи-
те пет години и изготвянето на сравнителна оценка.

 Изготвяне на информацията за предоставяне: Вашият
финансов консултант е може би най-добре подготвеният
член от екипа ви, който може да предвиди изискванията на
инвеститора относно информацията и след това да изготви
тази информация (предварителна информация, информа-
ционен меморандум, съдържание на документите в базата
данни на компанията и презентацията на мениджмънта).

 Разработване и провеждане на процеса: Ако предполо-
жим, че вашият финансов консултант има необходимия
опит, той или тя ще са най-добре подготвени да ви дадат
съвет относно различните съществуващи опции, които
бихте могли да обмислите (първично публично предла-
гане, продажба на стратегически или финансов инвести-
тор, изкупуване на акциите от мениджмънта и т.н.),
както и върху типа на възможния процес. Ако е напълно
конкурентен процес, какъв вид? Кой трябва да участва в
наддаването? Какъв критерий за преквалификация (ако
изобщо е необходим някакъв) трябва да бъде установен?
Как да се подходи към въпросите за конфиденциалност в
процеса?

 Роля като участник в преговорите и посредник: Вашият
финансов консултант трябва да бъде изключително добър
като участник в преговорите и като комуникатор. Той мо-
же да изготви предварителната оценка за компанията ви, но
е възможно приетото от инвеститорите накрая да бъде по-
вече или по-малко от първоначално представената хипоте-
тична оценка. Това до голяма степен зависи от способнос-
тите на финансовия консултант да води преговори. Той
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трябва напълно да разбира мотивировките и интересите на
всички страни, за да може да предложи изгодно за всички
решение. В качеството си на надежден посредник той или
тя трябва да може да обедини интересите на страните, ако
е необходимо да преодолява пречките по време на прегово-
рите и да катализира приключването на сделката.
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