
   
    
    
  
 
Pressmeddelande 

            Stockholm den 30 juni 2005 
 
 
 
Segulah III, L.P. förvärvar Skanska Prefab Mark av Skanska 
 
Skanska Prefab Mark AB är marknadsledare i Sverige inom tillverkning och försäljning av pro-
dukter i prefabricerad betong för markbeläggning, VA-system och övrigt anläggningsbyg-
gande. Bolaget grundades och har varit del av Skanska sedan slutet av 1800-talet.   
 
Produktsortimentet inkluderar bl.a. betongrör, marksten och stödmurar. Produktion sker vid sju 
egna anläggningar runt om i Sverige. Huvudkontoret ligger i Staffanstorp. Verksamheten om-
satte 2004 knappt 400 mkr och visade ett resultat om drygt 50 mkr. 
 
Skanska Prefab Mark är en av flera verksamheter som Skanska aviserat avyttring av då de ej 
tillhör kärnverksamheten. 
 
”Skanska Prefab Mark är en stabil verksamhet som har betydande möjligheter att vidare-
utvecklas, såväl genom organisk tillväxt som genom förvärv”, säger Christian Sievert, VD AB 
Segulah. 
 
Till ny styrelseordförande i Skanska Prefab Mark kommer Lennart Kalén att utses. Han är  
VD för Dahls Sverige.  
 
Förvärvet av Skanska Prefab Mark blir fonden Segulah III, L.P.’s andra investering. 
 
För ytterligare information v.v.  kontakta: 
 
Christian Sievert, VD AB Segulah, tel. 08-442 89 50, mob. 0708-66 96 94, sievert@segulah.se 
 
 
_________________________________________________________________________________________  
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 III med ett kapital om 2,35 miljarder kronor och Segulah II med 
850 miljoner kronor. AB Segulah är exklusiv investeringsrådgivare åt fonderna.  
 
Investerare i fonderna inkluderar ett antal internationella institutioner, bl.a.  Access Capital Partners, 
Adams Street Partners, Adveq, AlpInvest, BP Pension Fund, Horsley Bridge, JP Morgan Asset Manage-
ment, Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Partners Group.  
 
Fondernas nuvarande portföljer av bolag inkluderar Hexagon Automation (industriell hydraulik), 
Callenberg (marina elinstallationer), NVS (rörinstallationer), Previa (företagshälsovård), HMS (industriella 
nätverkskort), Powermill (installation och reparation av elektronik) och Kosan Crisplant (fyllningsutrustning 
för gasolflaskor).  
För ytterligare information vänligen besök www.segulah.se 


