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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 (850 mkr), Segulah III (2.356 mkr) och Segulah IV 
(5.200 mkr) UK Limited Partnerships. 
 

Fondernas nuvarande portföljer av bolag inkluderar PMC Group (industriell hydraulik), S:t Eriks (prefabricerade 
betongprodukter), Kemetyl (bilvård och industriella kemikalier), Almondy (frysta tårtor), Gunnebo Industrier 
(lyft- och infästningsprodukter, block och slirskydd), Medstop (apotek), eTRAVELi (onlineresebyrå), Scan Coin 
(mynt- och sedelhantering), Balco (öppna och inglasade balkongsystem) och CCS Healthcare (hudvård). I 
tillägg har Segulah IV nyligen tecknat avtal om att förvärva Beerenberg (underhållstjänster för olje -och gasin-
dustrin).  
 

 

  

 

Stockholm den 29 januari 2013 

 

 
 
Segulah III:s portföljbolag S:t Eriks AB förvärvar Stenia i Ulricehamn AB 
 
 
Den 28 januari 2013 förvärvade S:t Eriks AB 100% av aktierna i Stenia i Ulricehamn AB 
(Stenia). 
 
Stenia är en leverantör av granit och natursten. Bolaget startades 2007 och har snabbt 
blivit en av de ledande aktörerna på marknaden. Fokus har varit kundservice och att 
leverera kvalitetsprodukter, vilket gjort att bolaget haft en snabb tillväxt. Stenia importe-
rar natursten från Portugal och Kina samt bryter och förädlar svensk granit. Omsättning-
en är ca 70 mkr. 
 
"Det känns mycket bra att vi lyckats förvärva bolaget. Stenia kompletterar vår befintliga 
verksamhet inom granit och natursten och stärker vårt produktutbud till att bli en ännu 
mer heltäckande leverantör till befintliga och nya kunder", säger Per-Johan Dahlgren, 
VD för S:t Eriks AB. 
 
"Det är glädjande att vi får en ny ägare i S:t Eriks som är den mest kompletta aktören 
inom betongprodukter och som har ett gediget kunnande på marknaden. Vi kommer 
fortsätta att utveckla Stenias verksamhet inom S:t Eriks ramar och fortsatt fokusera på 
hög kvalitet och leveranssäkerhet i kombination med kundservice", säger Roger  
Jonasson som driver Stenia. 
 
S:t Eriks är en ledande tillverkare av mark-, tak- och VA-system till proffskunder och 
återförsäljare. Bolaget omsätter efter förvärvet ca 900 mkr per år och har ca 400 medar-
betare. 
 
För ytterligare information, var vänlig besök www.steriks.se, www.segulah.se  
eller kontakta: 
 
Per-Johan Dahlgren, VD, S:t Eriks AB 
Mobil: +46 70 597 06 44, E-mail: per-johan.dahlgren@steriks.se 
 
Roger Jonasson, VD, Stenia i Ulricehamn AB 
Mobil: + 46 70 521 62 46 info@stenia.se 
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