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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 Affärs-
effektivitet” 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 investerings-
rådgivare till fonderna Segulah IV och Segulah V. 
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Sandbäckens förvärvar Rörbolaget M Söderkvist AB i Västervik 

Sandbäckens fortsätter sin tillväxtresa och stärker nu sin position på ytterligare en strate-
gisk ort, Västervik, genom förvärv av Rörbolaget M Söderkvist AB. Avtalet signerades den 
5 oktober 2020.   
 
Rörbolaget M Söderkvist AB grundades 2004 av Mats Söderkvist som tidigare varit verk-
sam inom bolag som Calor Celsius och BPA såväl i Sverige som i Tyskland. Bolaget har en 
stark marknadsposition och är i dag en heltäckande VVS-partner till både företag och pri-
vatpersoner i Västervik med omnejd.  
 
”Jag ser fram emot att Rörbolaget och våra medarbetare nu kommer att få möjlighet 
att utvecklas inom Sandbäckens. Rörbolaget kommer att fortsätta vara en lokal, trygg 
och flexibel VVS-partner här i Västervik, samtidigt som vi får tillgång till ökade resurser 
och möjligheten att bredda vårt erbjudande på marknaden” säger Mats Söderkvist, VD, 
Rörbolaget. 
 
”Jag hälsar Mats och teamet på Rörbolaget varmt välkomna till Sandbäckens. Jag ser 
fram emot att följa bolagets fortsatta utveckling inom ramen för Sandbäckens af-
färsmodell, som ett dotterbolag under ledning av Mats som VD och delägare” säger Mats 
Åström, Koncernchef, Sandbäckens. 
 
För ytterligare information, vänligen besök www.sandbackens.se eller kontakta: 
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+46 70 229 11 85, planting@segulah.se 

Torbjörn Carlsson, Regionchef Syd, Sandbäckens                                                                                                      
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