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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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Francks Kylindustri förvärvar Mats Servicepartner 

Francks förstärker sin position i Katrineholm med omnejd genom förvärvet av Mats Ser-
vicepartner AB. Nuvarande ägare Mats Gustavsson kommer att arbeta kvar i verksam-
heten och tillsammans med Francks befintliga personal är det totalt 8 personer på det 
nya kontoret i Katrineholm. 

”Vi är mycket glada att Mats har valt att ansluta sig till Francks och stärka vår position 
på marknaden. Förvärvet av Mats Servicepartner är i linje med vår affärsstrategi att ex-
pandera geografiskt och bredda oss mot nya intressanta kundgrupper. Vi ser fram emot 
att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med Mats”, säger Magnus Lekander, 
VD Francks Kylindustri Norrköping. 

”Det har varit 12 lärorika och spännande år som jag har drivit verksamheten och följt 
mina kunder i vått och torrt. Jag ser fram emot att bli en del av Francks och fortsätta 
den starka tillväxt som verksamheten haft i Katrineholm sedan starten 2008. Som del av 
Francks får vi ytterligare möjligheter att utvecklas och bredda våra kunskaper och till-
sammans hoppas jag att vi kan växa och stärka industrimarknaden i Sörmland”, säger 
Mats Gustavsson, Mats Servicepartner. 
 
För ytterligare information, vänligen besök www.franckskylindustri.se eller kontakta: 

Marcus Planting-Bergloo, Managing Partner, Segulah Advisor AB 
+46 70 229 11 85, planting@segulah.se 

Magnus Lekander, Francks Kylindustri i Norrköping AB 
 +46 70 383 09 70, magnus.lekander@franckskylindustri.se 


