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Adelis ny hovedaktionær i Knightec   

Adelis Equity Partners bl iver ny hovedaktionær i  Knightec sammen med 
grundlæggerne af virksomheden, Dimitr is  Gioulekas og Håkan Jarnbjer.  Dimitr is  
og Håkan bibeholder betydelige ejerandele og vi l  fortsætte i  deres nuværende 
roller som henholdsvis CEO og Business Unit Manager of Technology. I  
forbindelse med transaktionen, vi l  den øvrige ledelsesgruppe samt 
nøglemedarbejdere også indtræde i  ejerkredsen. Med Adelis Equity Partners som 
ny partner,  er Knightec klar t i l  at tage næste skridt i  v irksomhedens 
vækststrategi.   

 

Lige siden stiftelsen af Knightec I 2003, har virksomheden oplevet betydelig vækst. I dag 
beskæftiger Knightec 500 konsulenter og har en omsætning på SEK 500 million. Sammen med 
Adelis, vil Knightec fortsætte sin vækststrategi med de rette investeringer, og positionere sig 
som den foretrukne strategiske partner for kunderne i kombination med til stadighed at være en 
attraktiv arbejdsplads for de ansatte.  
 
”Vi er meget glade for Adelis som vores nye partner, Adelis er en erfaren virksomhedsejer som 
deler vores værdier omkring iværksætterånd, kreativitet og teamwork. Deres industrielle 
netværk, erfaring, og historik med at udvikle professionelle servicevirksomheder gør Adelis til en 
ideel partner”, udtaler Dimitris Gioulekas, CEO hos Knightec.   
 
”Vi ser Knightec’s succeshistorie som resultatet af en unik kultur med energiske og teknisk 
dygtige konsulenter kombineret med godt lederskab, ikke mindst fra Dimitris’ side. Vi ser frem 
til, sammen med ledelsen og resten af organisationen, at udvikle Knightec til at blive 
markedsledende på sit område”, udtaler Erik Hallert fra Adelis.   
 
Transaktionen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.  
 

For yderligere information:  

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 er en hurtigt voksende konsulentvirksomhed, der tilbyder specialistkompetencer, der øger 

produktprofitabiliteten – fra idé til et kvalitetssikret produkt. Knightec  opererer indenfor sektorerne; 

Automotive, Life Science, Defence, Energy Packaging og Machinery. Virksomhedens vision er at drive en 

forandring i konsulentbranchen med nye forretningsmodeller, der baserer sig på værdiskabelse for 

kunden. For yderligere info: www.knightec.se/en 

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. 


