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Stockholm den 6 november 2009

Segulah III L.P. säljer Isaberg Rapid till Esselte
Segulah III L.P. har i dag ingått ett avtal att sälja Isaberg Rapid, ett världsledande företag inom häftapparater och häftklammer, till Esselte. Affären som väntas fullföljas det
första kvartalet 2010 är villkorat av godkännande från konkurrensverksmyndigheter och
andra villkor för affärens fullföljande.
Esselte är ett världsledande företag inom kontorsprodukter, med huvudkontor i
Stamford, Connecticut USA. Esselte har ca 4.500 personer anställda och omsatte år
2008 drygt 1 miljard USD.
Förvärvet av Isaberg Rapid kommer för Esselte att bidra till ökad kompetens och förståelse för marknaden inom häftapparater. Vidare kommer förvärvet att utöka Esseltes
verksamheter inom verktyg, där Isaberg Rapid idag är verksam. Esselte blir sammantaget världsledande inom såväl häftning som hålslagning och kommer ha de ledande
varumärkena inom kontorsvaruindustrin.
Isaberg Rapid som omsätter ca 900 mkr har under Segulahs ägande utvecklats väl och
kommer under innevarande år nå sitt bästa resultat någonsin.
Segulah III L.P. förvärvade Isaberg Rapid från AB Industrivärden i januari 2007.

För ytterligare information v.v. besök www.segulah.se eller kontakta:
Gabriel Urwitz, Ordförande, Segulah Advisor AB
Tel: 08-442 89 50, Mobil: 0705-90 89 00, E-mail: urwitz@segulah.se
Sebastian Ehrnrooth Partner, Segulah Advisor AB
Tel: 08-442 89 50, Mobil: 0733-604 205, E-mail: ehrnrooth@segulah.se

Segulah är ett private equitybolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora företag i Norden. Affärsmodellen
bygger på majoritetsägande och ett aktivt engagemang av branschkunniga industriella rådgivare. Segulah
Advisor AB är exklusiv investeringsrådgivare till Segulah II (MSEK 850), Segulah III (MSEK 2 350) och
Segulah IV (MSEK 5.200) UK Limited Partnerships.
Fondernas nuvarande portföljer av bolag inkluderar, InfoCare (installation och reparation av elektronik), PMC
Group (industriell hydraulik), S:t Eriks (prefabricerade betongprodukter), NEA (elinstallation), Isaberg Rapid
(häftapparater och häftklamrar), Kemetyl (bilvårdsprodukter och kemikalier), Nilssons Gott (naturgodis),
Almondy (frusna tårtor), SKT (system för tryckavlopp) och Gunnebo Industrier (kedjor, block och fästsystem).
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