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Quattro Mikenti Group ændrer ejerstruktur – 
nøglepersoners andel øges til 20%. Adelis ny 
majoritetsejer.  
 
Ejerskifte i  den tekniske instal lat ionsvirksomhed Quattro Mikenti  Group (”QMG”).  
Adelis Equity Partners Fund I  AB (”Adelis”)  køber 70% af aktierne i  v irksomheden 
af de nuværende ejere. Udvalgte nøglemedarbejdere øger deres andel t i l  20% og 
virksomhedens grundlægger Henri  Juva ejer de resterende 10%.  
 
”Vi skaber en unik ejerstruktur. Ejerskabet i moderselskabet vil blive udbudt bredt til QMG’s 
ansatte medens den lokale ledelse bibeholder en andel i deres lokale datterselskaber, hvilket 
understreger virksomhedens lokale natur”, udtaler grundlægger Henri Juva.  
 
”Ændringen i ejerskabet understøtter vores vækststrategi. Den giver os mulighed for at opkøbe 
større virksomheder. Vi har det seneste årti opkøbt og integreret 21 selskaber som alle har 
fundet deres plads i organisationen. Vores ambition er at vokse mindst i takt med markedet, og 
derudover øge væksten gennem opkøb”, udtaler Kimmo Liukkonen, CEO for QMG 
 
”Installationsmarkedet er og forbliver også i fremtiden lokal baseret, og de ansattes 
kompetencer er nøglen til fremgang. QMG vil bibeholde sin decentrale model, hvor ledelsen i 
de enkelte datterselskaber har det lokale ansvar. Moderselskabets rolle er at støtte og 
supportere de enkelte datterselskaber. En hurtig og smidig beslutningsproces sikres ved at 
udvalgte nøglemedarbejdere er ejere af moderselskabet og i deres respektive datterselskaber”, 
udtaler Rasmus Molander, Partner hos Adelis.  
 
”Nøglepersoner i opkøbte selskaber vil også i fremtiden blive tilbudt muligheden for at blive ejer 
i moderselskabet. Vi ønsker at motivere kompetente personer indenfor installationsbranchen, 
hvilket vi tror vil øge QMG’s i forvejen attraktive position som arbejdsplads!, udtaler Kimmo 
Liukkonen og Rasmus Molander.  
 
Transaktionen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse i Finland og Rusland.  
 

For yderligere information kontakt:  

Rasmus Molander, Adelis Equity Partners, +46 70 823 74 33, rasmus.molander@adelisequity.com 

Henri Juva, Styrelseordförande, Quattro Mikenti Group, +358 400 50 19 10 henri.juva@qmg.fi 
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Om Quattro Mikenti Group 

Quattro Mikenti Group tilbyder tekniske installationstjenester indenfor el, vs og ventilation i Finland og 

Rusland.  

Koncernen består af 12 specialiserede datterselskaber og er et af de største og mest internationale 

installationsselskaber i Finland. Koncernen beskæftiger mere end 450 specialister indenfor de respektive 

fagområder. QMG har 21 kontorer i Finland og fire i Rusland. For yderligere info; www.qmg.fi.  

Om Adelis Equity Partners 

Adelis er en aktiv investor og partner for værdiskabelse i små og mellemstore nordiske selskaber. Adelis 

blev etableret i 2012 med målet om at blive den førende kapitalfond med fokus på investeringer i 

mellemstore virksomheder i Norden. Adelis´ medarbejdere har omfattende kapitalfondserfaring, har 

investeret i over 50 virksomheder og været aktive i flere end 50 bestyrelser i mellemstore virksomheder. 

Adelis’ nuværende fond er på omkring EUR 400 mio. For yderligere information, se 

www.adelisequity.com. 

 


