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Segulah som grundades 1994 är ett private equity-bolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora företag i Norden. Affärs-
modellen bygger på majoritetsägande och ett aktivt engagemang av branschkunniga industriella rådgivare. Segulah  
Advisor AB är exklusiv investeringsrådgivare till de brittiska fonderna Segulah III L.P., Segulah IV L.P. och Segulah V L.P. 
 
 

 
 

Stockholm den 16 juni 2015 
 

Segulah V förvärvar Teknikmagasinet 
Segulah V L.P. (”Segulah”) har tecknat ett avtal om att förvärva Teknikintressenter i  
Norden AB (“Teknikmagasinet”).  
 
Teknikmagasinet är en ledande nordisk detaljhandelskedja med ett brett sortiment av pris-
värda, högteknologiska prylar och hobbyprodukter. Företagsledningen har framgångsrikt 
växt bolaget genom att bredda produktsortimentet och antalet butiker i Sverige, Norge och 
Finland. 
 
Teknikmagasinet har 119 butiker och ca. 400 anställda. Under räkenskapssåret som av-
slutades i april 2015 uppgick omsättningen till närmare 900 miljoner kronor. 
 
Teknikmagasinet grundades 1989 av Jannis Östlund, Urban Printz och Bengt-Åke Printz. 
Jannis Östlund, Urban Printz och övriga i ledningsgruppen kommer fortsätta att vara stora 
aktieägare i bolaget. 
 
“Vi är mycket nöjda med att få Segulah som ny majoritetsägare och välkomnar deras stöd 
när Teknikmagsinet nu tar nästa steg i expansionen. Som en del av denna process över-
lämnar vi det dagliga ledarskapet till nya VD:n Sarah Falk och övriga medlemmar i led-
ningen. Vi kommer att även fortsättningsvis stödja verksamheten genom vårt arbete i  
styrelsen”, säger Jannis Östlund och Urban Printz. 
 
“Teknikmagasinet har ett unikt koncept med flera expansionsmöjligheter. Segulah är glada 
över att ha blivit utvalda som partner för den kommande expansionen och ser fram emot 
att samarbeta med företagsledningen i den fortsatta tillväxten”, säger Henrik Lif, Partner 
på Segulah Advisor AB.  
 
Förvärvet blir Segulah V L.P.:s första investering.  
 

För ytterligare information vänligen besök: www.segulah.se, www.teknikmagasinet.se 
eller kontakta: 
 
Jannis Östlund, VD och ägare Teknikmagasinet, 070 713 57 77 
Henrik Lif, Partner, Segulah Advisor AB, 070 840 39 09 
Oskar Oxenstierna, Investment Manager, Segulah Advisor AB, 073 909 09 47 


