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Altor avser att sälja Ålö till JOST 
 
Altor Fund III (“Altor”), Fort Knox Förvaring AB och Management Investors har idag tecknat ett 
avtal om att avyttra Ålö Holding AB (“Ålö”), världsledande inom materialhanteringslösningar 
inom jordbruket till JOST Werke GMBH (“JOST”). JOST är en världsledande leverantör av 
system till last- och släpindustrin. 

 
Ålö är den globala marknadsledaren inom högkvalitativa frontlastare och tillhörande redskap för 
jordbrukstraktorer, bolaget har försäljning i mer än 40 länder. Frontlastare och redskap säljs under 
varumärket Quicke samt i samarbete med OEM-tillverkare. Företaget har produktionsanläggningar i 
Sverige, USA, Kina och Frankrike. 

”Vi är glada över att ha hittat ett utmärkt nytt hem för Ålö” säger Bengt Maunsbach, Partner på Altor 
Equity Partners. "JOST har goda möjligheter att stödja Ålö när det gäller att utveckla sina många 
viktiga OEM-relationer och en global plattform inom tillverkning som både kommer att öppna nya 
marknader och ge stordriftsfördelar". 

”Ålö står starkare än någonsin idag” säger Niklas Åström, VD för Ålö. ”Vi har under de senaste åren 
utvecklat och lanserat banbrytande nya produkter som Q-seriens premiumlastare och Q-Companion 
digitala styrsystem. Tillsammans med vårt ledande erbjudande av redskap, delar och service har detta 
gjort det möjligt för Ålö att växa med både våra OEM-partners och på återförsäljarmarknaden. 

”Vi är mycket glada över att få Ålö in i vår portfölj av ledande industrivarumärken” säger Joachim Dürr, 
VD för JOST. ”Vi ser fram emot att arbeta med Ålös starka ledningsteam och hjälpa Ålö att fortsätta 
växa”. 

Som rådgivare till säljarna, agerade Alantra, Swedbank Investment Banking, White&Case och EY. 
Transaktionen kräver godkännande av konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras i början av 
2020. 

 

 

 

For more information, please contact: 
Tor Krusell, Head of Communications at Altor, Tel: +46 70 543 87 47 
 

About Altor: 
Since inception, the family of Altor funds has raised some EUR 8.3 billion in total commitments. The 
funds have invested in excess of EUR 4.2 billion in more than 60 companies. The investments have 
been made in medium sized predominantly Nordic companies with the aim to create value through 
growth initiatives and operational improvements. Among current and past investments are Dustin, 
Byggmax, Piab, Aalborg Industries, Trioplast, SATS and RevolutionRace. For more information please 
visit: www.altor.com 

 

About Ålö: 
Ålö is the world leader in Front Loaders for the Agricultural Industry. The products are sold under the 
Quicke brand. Ålö develops and manufactures about 40,000 loaders every year and has revenue of 
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about 2 billion SEK and about 700 employees. Ålö has manufacturing in Sweden, China, USA and 
France. For more information about Ålö please visit: https://www.alo.se/  

 

About JOST: 
JOST is a leading global producer and supplier of safety-critical systems for commercial vehicles. The 
Company’s core brands “JOST”, “ROCKINGER”, “TRIDEC” and “Edbro” are well-recognized in the 
industry and highly regarded for their quality and continuous innovation. With its sales and production 
facilities in 22 countries across five continents, JOST has direct access to all major truck and trailer 
manufacturers and relevant end customers. JOST currently employs about 2,900 staff worldwide and 
has been listed on the Frankfurt Stock Exchange since 20 July 2017. For more information about 
JOST please visit: https://www.jost-world.com/  
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