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Akademibokhandeln Holding AB (publ) får ny huvudägare - Volati förvärvar bolaget 

Akademibokhandeln Holding AB (publ) får ny huvudägare. De nuvarande huvudägarna, 

investeringsfonden Accent Equity 2012 samt J.P. Killberg & Son Bokhandelsaktiebolag och Stiftelsen 

Bokförlaget Natur & Kultur, har ingått avtal om försäljning av samtliga sina aktier till den svenska 

industrigruppen Volati AB (publ). De personer i företagsledningen som idag är delägare i bolaget 

kommer att fortsätta vara delägare tillsammans med Volati.  

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, bestående av ett 40-tal rörelsedrivande bolag 

fördelat på tolv affärsenheter organiserade i de tre affärsområdena Handel, Konsument och Industri. 

Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 200 anställda och en årlig omsättning om cirka 3,2 

miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare 

information finns på www.volati.se 

 

Transaktionen är villkorad av godkännande från konkurrensmyndigheterna. Slutförandet av 

transaktionen beräknas ske i juli 2017. Vid slutförandet av transaktionen kommer en Change of 

Control under Akademibokhandeln Holding AB (publ):s utestående obligationsvillkor att ske och 

obligationsinnehavarna kommer att ha rätt att utöva sin säljoption. 

För mer information om transaktionen, se Volatis officiella pressrelease här. 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Maria Hamrefors, VD  

Mobil: +46 (0)70-601 92 05  

E-post: maria.hamrefors@akademibokhandeln.se 

Martin Tisell, styrelseordförande Akademibokhandeln Holding AB (publ), samt partner på Accent 

Equity Partners AB, investeringsrådgivare till Accent Equity 2012 

Mobil: +46 (0)70-877 65 20 

E-post: martin.tisell@accentequity.se  

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Akademibokhandeln Holding AB (publ) ska 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades för 

offentliggörande den 17 maj 2017, kl. 08.00. 

 

Om Akademibokhandeln Holding AB (publ)  

I Akademibokhandeln Holding AB (publ) ingår den marknadsledande bokhandelskedjan 

Akademibokhandeln med 108 butiker (centralägda och franchise), samt nätbokhandeln Bokus, som 

erbjuder flera miljoner böcker från hela världen. Med visionen ”Läsglädje för alla, varje dag” vänder vi 

oss till privatpersoner, företag, bibliotek och offentlig verksamhet. Gruppen ägs av investeringsfonden 

Accent Equity 2012, J.P. Killberg & Son Bokhandelsaktiebolag, Stiftelsen Bokförlaget Natur & Kultur 

samt ledning och styrelse. Mer information finns tillgänglig på 

hemsidorna www.akademibokhandeln.se och www.bokus.com 
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