
 
 

 

Pressmeddelande den 1 september 

 

Triton tecknar avtal om att förvärva Imtech Nordic 

 Triton Fond IV förvärvar 100% av Imtech Nordic. Tidigare en del av Royal Imtech N.V. 

 Triton avser att göra betydande investeringar i Imtech Nordic för att tillhandahålla en stark 
ekonomisk plattform för fortsatt framgångsrik utveckling av bolaget 

 En engagerad företagsledning på plats med bevisat track record. Vilken också ansvarar och 
borgar för en sömlös övergång av ägarskapet 

 Förvärvet ger möjligheter att bygga vidare på de starka rikstäckande varumärken koncernen 
Imtech sedan tidigare bygger på: NVS, NEA, Sydtotal and EMC Talotekniikka 

Investmentbolaget Triton köper installationsföretaget Imtech Nordic, med 4 000 
anställda i Sverige och ytterligare 1 400 anställda i Norge och Finland. Den nya ägaren 
avser att göra investeringar för att utveckla Imtech Nordic. 

– Tritons engagemang och tilltro är ett verkligt erkännande för företaget och alla våra 
medarbetare. Vi är mycket nöjda med att ha fått en långsiktig ägare som passar oss perfekt. 
Både vad gäller kunskap om branschen och norden som marknad. Vi ser fram emot att 
fortsätta vår tillväxtplan med Triton vid vår sida, säger Håkan Kirstein, vd för Imtech Nordic. 

Imtech Nordic är ett ledande installations- och serviceföretag inom värme, sanitet, ventilation 
och elteknik. Företaget har verksamhet i Sverige, Norge och Finland med totalt 5 400 
anställda. Triton är ett investmentbolag som investerar i medelstora företag i norra Europa  

– Vi vill stötta företagsledningen och alla medarbetare på Imtech Nordic som en stabil ägare 
som investerar i och stödjer bolagets tillväxt och utveckling. Vi ska bidra med våra 
strategiska insikter och kunskaper såväl från tjänstesektorn som från verksamhetsstyrning. 
Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med företagsledningen och den nya styrelsen i 
byggandet av ett starkare företag, säger Peder Prahl, Director of the General Partner för 
Triton Fonder. 

Triton förvärvar i köpet samtliga tillgångar i Imtech Nordic, tidigare en del av koncernen 
Royal Imtech N.V. Den nya ägaren avser att göra betydande investeringar för att stärka 
Imtech Nordics kassa och ge möjlighet till fortsatt utveckling av företaget. Parterna har 
kommit överens om att inte offentliggöra förvärvspriset. 

– Imtech Nordic är hemort för de tidigare bolagen NVS, NEA, Sydtotal och EMC 
Talotekniikka som alla blivit pålitliga aktörer i Norden. Genom att tillhandahålla en solid 
finansiell plattform kommer bolagets varumärken att vara i en god och fördelaktig position för 
att ta tillvara på de möjligheter för tillväxt som finns kommande år, säger Carl Johan 
Falkenberg, ansvarig för Investment Professional på Triton Advisers Sweden. 

För mer information kontakta: 

Thomas Rebermark, informations- och marknadschef, Imtech Nordic, +46 (0)10 475 39 81, e-mail: 

thomas.rebermark@imtech.se 

 

Marcus Brans, Triton, +49 69 921 02204, brans.wp@triton-partners.com 
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Annette Brodin Rampe / Peter Lindell, Brunswick Group, +46 8 410 32 180, 

abrodinrampe@brunswickgroup.com 

Om Imtech Nordic 

Imtech Nordic, med huvudkontor i Stockholm, är en komplett installations- och 
servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Som en ledande aktör på 
den nordiska marknaden erbjuder vi en rad produkter och tjänster inom värme & 
sanitet, elteknik och ventilation under varumärket Imtech Nordic. Bolaget omsätter ca 
7,8 miljarder kronor, har drygt 5 000 medarbetare och är etablerat på ett hundratal 
orter. 

I Imtech Nordic ingår bland annat varumärkena Imtech Norge, Imtech Elteknik, Imtech 
VS-teknik, Imtech Ventilation och EMC Talotekniikka. 

För mer information: www.imtech.se 

Om Triton 

Triton fonder investerar i och stödjer positiv utveckling i medelstora företag med 
huvudkontor i norra Europa - med fokus på Tyskland, Schweiz, Österike och de fyra 
nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Inom denna europeiska 
region, fokuserar Triton på verksamheter inom industrin, företagstjänster och 
sektorerna konsument/hälsa. 

Tritons ambition är att bygga bättre företag på längre sikt. Triton och deras exekutiva 
ledning vill vara ombud för positiv förändring mot operationellt hållbara förbättringar och 
tillväxt. De nuvarande 29 bolagen i Tritons portfolio har en sammanlagd försäljning om 
cirka 13 miljarder Euro med över 55,000 medarbetare. 

För mer information: www.triton-partners.com/ 
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