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Segulah är ett private equitybolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora företag i Norden. Affärsmodellen bygger på majoritets-
ägande och ett aktivt engagemang av branschkunniga industriella rådgivare. Segulah Advisor AB är exklusiv investeringsrådgi-
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Segulah IV:s portföljbolag eTRAVELi förvärvar  
Flygresor.se  
 
Nordens ledande online-resebyråkoncern, European Travel Interactive  
(eTRAVELi) utökar verksamheten genom förvärvet av Flygresor.se, en webbplats för pris-
jämförelser. I och med detta köp tar koncernen steget in på en ny undermarknad, och stärker 
eTRAVELi:s ställning på marknaden ytterligare.  
 
eTRAVELi fortsätter att växa genom att förvärva Svenska Resenätverket AB, som bland annat omfat-
tar Flygresor.se, en webbplats för prisjämförelser. eTRAVELi  
fortsätter genom detta förvärv på den inslagna linjen med en expansion i Norden.  
 
– ”Flygresor.se är ett starkt varumärke och erbjuder en utmärkt tjänst. För eTRAVELi:s del innebär 
övertagandet steget in i ett nytt marknadssegment, och med oss som ägare kommer Flygresor.se att 
få fler expansionsmöjligheter”, säger Ralph Axelson, VD för eTRAVELi.  
 
Utbudet av reseprodukter på marknaden ökar, och därmed ökar också behovet av att snabbt och en-
kelt hitta rätt resa till rätt pris. Det gör att webbplatser för prisjämförelser blir en naturlig första anhalt 
för många resenärer. Av den anledningen förutser  
eTRAVELi en stor tillväxtpotential för Flygresor.se, som kompletterar bolagets etablerade online-erbju-
dande.  
 
– ”Resandet ökar och människor letar i allt högre grad efter resor på prisjämförelsesidor. För oss är 
det här ett naturligt steg för att stärka vårt online-erbjudande”, fortsätter Ralph Axelson.  
 
Svenska Resenätverket AB har ända sedan det grundades 2006 haft enorma framgångar och blivit 
ledande inom prisjämförelser i Sverige.  
 
– ”Vi är mycket glada över att bli en del av eTRAVELi, som är Nordens främsta online-resebyrå. Det 
blir en spännande period för bolaget som kommer att göra det möjligt att utvecklas ytterligare”, säger 
Olov Lindberg, VD för Svenska Resenätverket AB.  
 
Svenska Resenätverket AB är ett stabilt bolag med stark, lönsam tillväxt. Det kommer att drivas som 
ett separat bolag med en egen ledning och styrelse.  
 
 
Om eTRAVELi  
European Travel Interactive AB (eTRAVELi) är en online-resebyrå som erbjuder flygbiljetter, hotellbok-
ningar, biluthyrning samt andra reserelaterade tjänster genom ett flertal varumärken. Under 2012 hade 
eTRAVELi en bruttoomsättning på 6,6 miljarder kronor (760 miljoner euro). 
 
eTRAVELi representerar varumärkena Seat24, Supersaver/Supersavertravel, Gotogate,  
Flybillet, Flygvaruhuset, Travelstart, Travelpartner, Budjet samt Travelfinder. eTRAVELi  
har verksamhet i sju länder (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Ryssland och  
Nederländerna).  
 
 
Om Svenska Resenätverket AB  
Svenska Resenätverket AB driver och utvecklar webbplatser, huvudsakligen med inriktning på  
reserelaterade varor och tjänster. Varumärket Flygresor.se är Sveriges största webbplats för  
prisjämförelser på flygbiljetter. Sedan 2012 har även Flyreiser.no funnits i Norge och Flyrejser.dk  
i Danmark.  
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För ytterligare information, besök: www.segulah.com, www.kp-components.com eller kontakta:  
 
Percy Calissendorff, Partner, Segulah Advisor AB  
Tel: +46 8 402 87 00, mobil: + 46 733 47 62 81, e-post: calissendorff@segulah.se  
 
Ralph Axelson, CEO European Travel Interactive AB,  
Tel.: +46 70 869 29 14  
E-post: ralph.axelson@etraveli.com 
 


