
Företagsakuten har sedan 1997 hjälpt över 
femhundra företag att undvika konkurs. Vi  
ger dig expertråd och hjälp vid förhandlingar. 
Ring 020-100 132 eller besök oss på  
www.foretagsakuten.se



Ibland blir det inte  
som man tänkt sig.



Hos oss får du råd 
och hjälp om ditt  
företag är i kris.



Att driva företag är både spännande och 
svårt. Det kan många som söker hjälp hos 
oss intyga. Plötsligt har man insett att det 
inte står rätt till med företagets ekonomi. 
Undan för undan har problemen börjat 
påverka tillvaron. Kanske sitter du i samma 
obekväma sits. Då är det läge att snabbt 
vända sig till oss. Med engagemang och 
gedigen kunskap har vi under åren lyckats 
hjälpa många företag. Du kan också få hjälp. 
Vårt direktnummer är 020-100 132.

Upptäck varnings- 
signalerna!
•  Har du ofta problem att få  

ekonomin att gå ihop?

•  Minskar omsättningen och  
resultatet? 

•  Är dina kostnader för stora  
i relation till intäkterna?

•  Börjar din största kund att få 
problem?

•  Har du svårt att betala dina  
leverantörer och skatter i tid?

•  Riskerar du att få betalnings
anmärkningar?

• Har du svårt att få krediter?

Företagsakuten drivs av Business Region Göteborg och 
kommunal förbunden i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg.  
I styrgruppen ingår även Almi Företagspartner Väst och  
Företagarna. Medfinansiering Västra Götalandsregionen.

Detta ingår
Företagsakuten erbjuder dig upp till fem timmars kostnadsfri råd-
givning – det räcker ofta för att få ditt företag på rätt köl igen. Vi ger dig 
handledning och goda råd, som du sedan på egen hand kan använda för 
att få ordning på problemen i ditt företag. Självklart har vi tystnadsplikt 
och sekretess. Vårt mål är alltid samma som ditt: att förhindra en 
konkurs och se till att dina medarbetare kan arbeta kvar hos dig.

Detta händer
1. Vi träffas, går igenom din situation och gör en bedömning av läget.

2. Vi ger råd om vad som är mest akut att ta tag i.

3. Vi skapar tillsammans en handlingsplan för hur du går vidare.

4.  Vi hjälper dig i kontakter och förhandlingar med till exempel 
leverantörer och kreditgivare.

www.foretagsakuten.se
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