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Adelis ny partner i Knightec för att fortsätta 
driva tillväxt 
 
Adelis Equity Partners bl ir  ny majoritetsägare i  Knightec t i l lsammans med 
grundarna Dimitr is  Gioulekas och Håkan Jarnbjer.  Dimitr is och Håkan kvarstår 
som storägare i  Knightec och fortsätter i  s ina nuvarande roller som VD 
respektive Business Unit Manager Technology. I  samband med transaktionen 
breddas även ägarkretsen t i l l  ledning och övriga nyckelpersoner i  
organisationen. Med Adelis som ny partner tar Knightec nästa steg i  s in 
t i l lväxtstrategi.  

Knightec har sedan starten 2003 vuxit kraftigt och har idag över 500 medarbetare med en 
omsättning på en halv miljard kronor. Genom Adelis engagemang kommer Knightec att kunna 
följa sin tillväxtplan och göra strategiska investeringar för att leverera bästa möjliga erbjudande 
till sina kunder och medarbetare. 

”Vi är mycket glada över Adelis som vår nya partner i Knightec. Adelis är en erfaren ägare som 
delar våra värderingar om entreprenörskap, kreativitet och lagarbete. Deras industriella nätverk, 
branscherfarenhet och förmåga att utveckla tjänstebolag gör Adelis till den idealiska partnern 
för oss”, säger Dimitris Gioulekas, VD för Knightec.  

”Vi ser Knightecs framgångar som resultatet av en unik företagskultur, drivna och tekniskt 
duktiga konsulter samt ett framgångsrikt ledarskap. Vi ser fram emot att tillsammans med 
ledningen och övriga medarbetare fortsätta utveckla Knightec till den ledande aktören inom 
produktutveckling”, säger Erik Hallert på Adelis. 

Transaktionen är föremål för konkurrensgodkännande.  

För ytterligare information kontakta: 

Dimitris Gioulekas, dimitris.gioulekas@knightec.se, +46 705 699 688 

Erik Hallert, erik.hallert@adelisequity.com, +46 709 36 80 41 
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Om Knightec 

Knightec är ett snabbväxande konsultbolag som erbjuder specialisttjänster för lönsammare 

produktutveckling, från idé till en kvalitetssäkrad produkt. Företaget är verksamt inom Fordon, Life Science, 

Försvar, Energi, Förpackning och Industri. Vår vision är att förändra vår bransch genom nya affärsmodeller 

baserade på kundvärde. För mer information se www.knightec.se.  

Om Adelis Equity Partners 

Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i medelstora bolag. Adelis grundades 2012 med målet att bli 

det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora bolag i Norden. Adelis medarbetare 

har lång erfarenhet av riskkapitalinvesteringar, har gjort över 50 företagsförvärv och suttit i mer än 50 

styrelser i medelstora bolag. Adelis nuvarande fond är på 3,7 miljarder kronor. För mer information se 

www.adelisequity.com. 


