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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 af-
färsmodell bygger på aktivt ägande där vi adderar kapital, industriell kompetens och strategiskt fokus. Segulah Advisor AB är exklusiv inve-
steringsrådgivare till fonderna Segulah IV och Segulah V. 
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IT-Total förvärvar Devinix 

IT-Total stärker sin position inom säker IT-infrastruktur genom förvärvet av Devinix, som sedan starten 2015 
levererat högkvalitativa och säkra tjänster från den egna hybrida molnplattformen i Stockholm. Bolaget har cirka 
30 anställda och en omsättning om cirka 60 miljoner kronor. Devinix grundare, Boney Ahluwalia, går in som 
delägare i IT-Total som en del av transaktionen.  

Tillsammans med det nyligen genomförda förvärvet av EnvokeIT får IT-Total kapacitet att ta betydligt större 
uppdrag och ett helhetsansvar hos kunderna. 

"Det blir en vinst för våra kunder och en möjlighet för IT-Total att hantera ännu större och tekniskt mer kom-
plicerade uppdrag", säger Christer Alm, tillförordnad vd för IT-Total. 

"Det här har känts helt rätt ända sedan vi började prata om ett möjligt samgående. Vår samlade kompetens 
med IT-Total och EnvokeIT ger våra kunder ett bredare utbud, men också en spets som få kan matcha i svensk 
regi", säger Boney Ahluwalia, grundare av  
Devinix. 

Förvärven av Devinix och EnvokeIT är i linje med den strategiska plan som togs fram när Segulah blev majori-
tetsägare i IT-Total i juni 2019, där tillväxt ska ske både organiskt och genom förvärv. 

För ytterligare information, vänligen besök www.it-total.se eller kontakta: 

Christer Alm, Tillförordnad VD, IT-Total 
+46 76 787 23 10, christer.alm@it-total.se 

Percy Calissendorff, Partner, Segulah Advisor AB 
+46 73 347 62 81, calissendorff@segulah.se 

Johan Möllerström, Director, Segulah Advisor AB 
+46 72 543 79 11, mollerstrom@segulah.se 

http://www.segulah.com/

