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Segulah, som grundades 1994, är ett private equity-bolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora företag i Norden. Affärs-
modellen bygger på majoritetsägande och ett aktivt engagemang av branschkunniga industriella rådgivare. Segulah Advi-
sor AB är exklusiv investeringsrådgivare till fonderna Segulah III, Segulah IV och Segulah V. 
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Segulah III L.P. och Segulah IV L.P. avyttrar Gunnebo  
Industrier 
 
Segulah och minoritetsinvesterare har ingått avtal med Crosby Worldwide Limited om försälj-
ning av 100% av aktierna i Gunnebo Industrier Holding AB. Crosby, med huvudägare KKR 
North America Fund XI L.P., är ett globalt, marknadsledande företag med produkter inom lyft-
tillbehör och förankring.  
 
Gunnebo Industrier är en internationell verkstadskoncern som tillhandahåller produkter inom 
lyft- och materialhantering till en global kundbas. Företaget grundades 1764 och har tillverk-
ningsenheter i Sverige, Norge och USA med dotterbolag i nio länder och distributionspartners 
i fler än 50 länder. 
 
Segulah förvärvade Gunnebo Industrier i augusti 2008. Under Segulahs ägande har Gunnebo 
Industrier avyttrat tre affärsenheter för att fokusera på lyfthantering och relaterade produkter. 
Utöver detta har Gunnebo Industrier genomfört omfattande operationella förbättringar. Kon-
cernen genererade intäkter på 998 miljoner kronor under 2018. 
 
”Detta är ett nytt spännande kapitel för Gunnebo Industrier, våra medarbetare och kunder. 
Vi kommer genom sammanslagningen att ytterligare stärka erbjudandet till våra kunder ba-
serat på båda företagens kompetenta medarbetare, kompletterande produktportföljer och 
starka resurser. Vi ser fram emot att bli en del av Crosbys team, som delar våra värderingar 
– innovation, kvalitet och säkerhet”, säger Fredrik Wiking, VD Gunnebo Industrier.  
 
“Gunnebo Industrier har levererat ett starkt resultat de senaste åren under nuvarande kon-
cernledning. Fördelarna med kombinationen av Crosby och Gunnebo Industrier är uppen-
bara. Det skapas ett starkare kombinerat företag väl positionerat för framtida tillväxt”, säger 
Sebastian Ehrnrooth, ordförande Segulah Advisor AB. 
 
 
För ytterligare information, vänligen besök www.segulah.se eller kontakta: 
 
Sebastian Ehrnrooth, Ordförande, Segulah Advisor AB, +46 73 360 42 05 
Johan Möllerström, Director, Segulah Advisor AB, +46 72 543 79 11 
Fredrik Wiking, VD, Gunnebo Industrier, +46 70 326 08 20 
 

http://www.segulah.com/

