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Bellman Group slutför förvärvet av 
Bröderna Öhman 
Bellman Group AB (”Bellman Group”) har idag slutfört det förvärv av Bröderna Öhman AB 
som meddelades den 10 juni 2022. 

Bellman Group ingick den 10 juni 2022 ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Bröderna Öhman, ett företag 
i norra Norrland med ett heltäckande tjänsteutbud inom entreprenad, schaktning, krossning, bergsprängning, 
väg- och järnvägsbyggnationer samt massförflyttning. Förvärvet var villkorat av Konkurrensverkets 
godkännande vilket har erhållits och hela det kontanta vederlaget om 165,6 MSEK har idag erlagts. Ägarna 
till Bröderna Öhman återinvesterar 40 procent av köpeskillingen vilket ger en ägarandel i Bellman Groups 
ägarbolag om 8,4 procent. 

Bröderna Öhman kommer att drivas vidare som ett dotterbolag i koncernen under ledning av Thomas 
Öhman. Bolaget kommer utgöra ett eget rörelsesegment vid sidan av Bellmans, Uppländska, VSM, 
Samgräv, SÅCAB, Ivarssons, Norrvidinge och Holmgrens.  

Andulf Advokat AB har agerat legal rådgivare och Deloitte har agerat finansiell rådgivare i samband med 
förvärvet. 

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till pressmeddelande daterat den 10 juni 2022. 

 

För ytterligare information: 

Magnus Persson, VD Bellman Group 
Tel: +46 (0) 70 583 52 30 
E-post: magnus.persson@bellmangroup.se 

Roger Axelsson, CFO Bellman Group 
Tel: +46 (0) 70 874 5041 
E-post: roger.axelsson@bellmangroup.se 

Denna information är sådan information som Bellman Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande klockan 13.00 den 7 juli 2022. 

 

Om Bellman Group 

Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige. Under 
2021 omsatte koncernen ca 2,9 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 600 anställda och omkring 1300 
underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt 
med en uttalad förvärvsstrategi.  
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