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Svensk FöretagsFörmedling är en oberoende projekt-
ledare inom företagstransaktioner. Vi fokuserar på 
försäljning och förvärv av onoterade företag och 
kommersiella fastigheter. Sedan 1979 har vi genom-
fört fl er än 4 550  transaktioner vilket innebär cirka 
100 bolag per år. Vår målgrupp är bolag som omsätter 
mellan 20-250 mkr. 

Företagstransaktioner under 2022 
där SFF var rådgivare i Dalarna, 
Västmanland och Uppland.

Vi har som rådgivare hjälpt fl era bolag under 2022 att få nya 
huvudägare, bland annat Gävle Grävteknik, Tierps kablage-
industri, Mediator i Uppsala, Nordsign, ELE Engineering och 
Dalarnas rörinstallation. Läs mer om deras erfarenhet av att 
få vår hjälp.

Nordsign i Leksand

Företaget som omsätter 85 msek och med en vinst på 15 
msek ville ha hjälp med att hitta en ny majoritetsägare. Detta 
i konkurrens med 5 andra större industriella investment-
bolag i Sverige. ”Det skall bli väldigt roligt och inspirerande 
att bli en del av Novedo-gruppen för att tillsammans med 
dem fortsätta utveckla Nordsign och ta bolaget till nästa 
nivå. Det känns även bra att vi kan fortsätta driva vidare 
bolaget på vårt sätt men med ytterligare stöd och strategisk 
support från Novedo.”, säger Nordsigns VD Erik Asp.

ELE Engineering i Västerås 

ELE Engineering i Västerås omsätter 80 msek och med en 
vinst på 7 msek fi ck nya majoritetsägare i Solwers Abp i 
januari 2022. ”Vi är mycket glada över att ELE valde 
Solwers bland många potentiella köpare. Genom denna 
anska� ning har vi möjlighet att erbjuda elprojektering åt 
Solwers-bolagens kunder i många projekt”, konstaterar 
Leif Sebbas, styrelseordförande i Solwers Abp.

Hjo Installation AB köper 
Dalarnas Rörinstallation

”– Svensk Företagsförmedling AB skötte försäljningspro-
cessen från start till mål. Alltigenom höll de ihop alla lösa 
trådar och skötte processen professionellt så att den alltid 
drevs framåt. De fungerade också som ett bra bollplank 
under hela vägen framåt vilket var viktigt för mig som 
säljare. Väldigt positivt var det stora antalet intressenter 
som togs fram vilket var en viktig del för utvärderingen av 
slutlig köpare. Mitt slutliga val av köpare föll på ett företag 
som gav oss en fortsatt gynnsam utveckling och som vill 
driva företaget vidare i kombination med bästa bud”, 
säger Tony Johansson, en av delägarna i Dalarnas Rör.

”– Vi tycker att det är spännande att bli en del av något 
större och hoppas att vi kommer att kunna dra fördelar 
av det i vår framtida utveckling. Vi hade högre bud på före-
taget, men vi kände att vi synkade väldigt bra med Hjo 
Installation. Deras koncept passade oss bäst helt enkelt”, 
säger Tony Johansson och pekar bland annat på att de 
kan behålla både namnet och strukturen i bolaget och inte 
behöver göra några större förändringar.

Dalarnas Rör har vuxit kraftigt de senaste åren och blev 2021 
utsedd till både ett super- och ett gasellföretag och var även 
rådgivare när Mediator i Uppsala såldes under 2022.

Har du funderat på att sälja ditt företag? Välkommen att 
kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.   

/ Jan, Michael och Lars
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