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Segulah III, L.P. förvärvar Isaberg Rapid av Industrivärden  
 
Isaberg Rapid, ett helägt dotterbolag till Industrivärden, är Europas ledande företag inom 
häftapparater och häftklammer. Bolagets varumärke är Rapid. 2005 omsatte bolaget 891 mkr 
och tjänade 59 mkr (EBITDA). 
 
Isaberg grundades 1936 i Hestra, Småland, där huvudkontor och den största produktions-
anläggningen fortfarande finns. Det finns också produktionsanläggningar i Frankrike och i 
Kina. Bolaget säljer till ca 140 länder, och 94 % av försäljningen sker utanför Sverige. 2005 
svarade Europa för 79 % av försäljningen, med Frankrike och Tyskland som de största markna-
derna. Försäljning sker också till USA och Asien. 
 
”Isaberg Rapid är ett europaledande bolag. Segulah ser fortsatta möjligheter att utveckla 
försäljningen, att fortsätta det omstruktureringsprogram som Industrivärden har initierat, och 
att få göra detta tillsammans med nuvarande ledning och medarbetare. Vi uppskattar att 
Industrivärden har gett Segulah III L.P. denna möjlighet”, säger Gabriel Urwitz, ordförande i AB 
Segulah, investeringsrådgivare till Segulah III L.P. 
 
”Segulah har noggrant följt vårt bolag under flera år och har visat ett stort intresse för vår 
verksamhet och framtida möjligheter. Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor 
och Segulah få tillfälle att förverkliga dessa möjligheter”, förklarar Ingemar Broström, VD för 
Isaberg Rapid. 
 
Affärens genomförande är villkorat av godkännande från olika europeiska konkurrensmyn-
digheter.  Efter slutgiltigt genomförande av affären kommer Lars Brodd att utses till ny ord-
förande för bolaget. Lars har tidigare bl a varit VD i Stiga och tillför stor erfarenhet inom pro-
duktion, distribution och marknadsföring. 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Gabriel Urwitz 
Ordförande i AB Segulah (publ) 
Telefon: 08-442 89 50 
Mobil: 0705-90 89 00 
 
Sebastian Ehrnrooth 
Partner i AB Segulah (publ) 
Telefon: 08-442 89 50 
Mobil: 0733-60 42 05 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Segulah är ett private equitybolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora företag i Norden. Affärs-
modellen bygger på majoritetsägande och ett aktivt engagemang av branschkunniga industriella råd-
givare. F.n. förvaltas två fonder, Segulah II med 850 miljoner kronor och Segulah III med ett kapital om 
2,35 miljarder kronor. AB Segulah är exklusiv investeringsrådgivare åt fonderna.  

Fondernas nuvarande portföljer av bolag inkluderar Callenberg (marina elinstallationer), Previa (före-
tagshälsovård), HMS (industriella nätverkskort), Powermill (installation och reparation av elektronik), 
Kosan Crisplant (fyllningsutrustning för gasolflaskor), Dacke PMC (industriell hydraulik), Nordform (prefab-
ricerade betongprodukter), Joy Shop (detaljhandel) och NEA (elinstallation).  

För ytterligare information vänligen besök www.segulah.se. 


