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Francks Kylindustri förvärvar Teo-Kyl
Francks förstärker sin position i Skåne genom förvärvet av Teo-Kyl Sweden AB. Nuvarande ägare Mathias Olson
kommer att arbeta kvar som affärsområdeschef för butikskyla i Skåne som en del av Francks Kylindustri
Helsingborg AB.
“Vi är mycket glada att Mathias har valt att ansluta sig till Francks som kommer fortsätta att stärka vår position på marknaden med sin kompetens och erfarenhet. Det möjliggör att vi kan utveckla bolaget ytterligare
genom att vi nu har möjlighet att bredda verksamheten ytterligare och erbjuda nya tjänster. Förvärvet av TEOKyl är i linje med vår affärsstrategi att växa och bredda oss mot nya intressanta kundgrupper framförallt butiker som vi inte har jobbat med så mycket tidigare. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med Mathias” säger Mikael Syrén, CEO Francks Kylindustri Helsingborg.
”Vi ser fram emot att bli en del av Francks och fortsätta med den starka tillväxt som verksamheten haft i Skåne.
Genom vår expertis har vi ett mycket starkt erbjudande till marknaden och har fått större förtroende hos våra
kunder inom konstruktion, konsultation och installation. Som del av Francks får vi ytterligare möjligheter att
utvecklas och bredda våra kunskaper och tillsammans hoppas vi att vi kan växa och stärka marknaden i Skåne."
säger Mathias Olson, Teo-Kyl Sweden AB.

För ytterligare information, vänligen besök www.franckskylindustri.se eller kontakta:
Mikael Syrén, Francks Kylindustri i Helsingborg AB, +46 42 450 62 70

Segulah, vars mission är “We invest in the backbone of modern society”, är ett private equity-bolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora
bolag i Norden. För att säkerställa långsiktig strukturell tillväxt investerar vi, med hållbarhet i fokus, utifrån tre större teman: ”Industriell
Automation & Modernisering av Industrin”, ”Digital Affärseffektivitet” samt ”Smart Urbanisering och Förnyelse av Infrastruktur”. Vår affärsmodell bygger på aktivt ägande där vi adderar kapital, industriell kompetens och strategiskt fokus. Segulah Advisor AB är exklusiv investeringsrådgivare till fonderna Segulah IV och Segulah V.

