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Nalka blir ny huvudägare till Uniwater
Uniwater, en av Nordens ledande koncerner med specialister inom VA-tekniska lösningar, får
en ny huvudägare. Den nya ägaren är Nalka Invest och med dem kommer den pågående
expansionen i Norden att intensifieras för Uniwater.
SEB Private Equity Opportunity III Management S.C.A., SICAV-SIF och LK Finans AB förvärvade
dåvarande Norvatek Invest 2014, och har under ägandet utvecklat koncernen till att omsätta 600 MSEK
under 2020. Ett namnbyte på koncernen kom tidigare i år där det nya namnet Uniwater var ytterligare ett
steg i den fortsatta nordiska expansionen.
– Vi är mycket glada över att Nalka blir vår nya huvudägare. Med dem kommer vi kunna fortsätta att
utveckla våra bolag organiskt och ha en stark och engagerad ägare för de förvärv som vi vill göra i vår
fortsätta tillväxtresa. Vi ska fortsätta utveckla våra specialister och ha ett heltäckande erbjudande som
attraherar alla typer av projekt inom VA, säger Fredrik Jonsson koncern-vd på Uniwater AB.
VA-branschen står inför stora utmaningar och behovet av VA-tjänster kommer öka. Uniwater ser därför
en ny stark ägare som ett välkommet tillskott i den fortsatta resan.
– Att infrastrukturen för VA är eftersatt i hela Norden vet vi och vi ser även ett fortsatt stort behov av
vår samlade kompetens inom Uniwater. Vi är specialister inom infrastruktur och för att klara en ökad
efterfrågan behöver vi lägga mer fokus på digitalisering inom VA-näten och arbeta mer med
hållbarhetsfrågor, där grunden i vår verksamhet är att leverera rent vatten. Vi ser fram emot att
tillsammans med Nalka fortsätta arbeta med detta under lång tid, säger Fredrik Jonsson.
När Konkurrensverket har gjort sin granskning av affären kommer förvärvet att genomföras. Detta
planeras att ske senast i augusti, 2021.
Delar av management kommer fortsätta att äga minoritetsposter i Uniwater. Köpeskillingen
för förvärvet av Uniwater är inte officiell.
– Vi är mycket nöjda med att Nalka Invest nu tar över Uniwater. Det känns tryggt att det är en ny ägare
med samma fokus på tillväxt och hållbarhet som vi, och vi ser fram emot att följa koncernens fortsatta
framgångar. Vi önskar all lycka till Uniwater och Nalka Invest, säger Gustav Ecorcheville, Investment
Director, SEB.
Evli Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare till säljarna i samband med transaktionen.
Uniwater består idag av Norvatek, Dala Kommunalteknik och Rostfria VA-system – pumpstationer
med brunnar i betong, plast och rostfritt. ASB – El och automation. ELVA och Emendo – Renings- och
vattenverk. IBECO – Produkter och tjänster inom VA och VVS.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Jonsson, koncern-vd på Uniwater AB, tfn +46 (0)70 320 27 40
Anders Ekhammar, pressansvarig på Uniwater AB, tfn +46 (0)70 746 25 79
e-mail: anders.ekhammar@perspective.se
Om Nalka Invest
Nalka investerar i små- och medelstora bolag, främst baserade i Norden men alltid med internationell räckvidd och ambition.
Genom engagemang och samarbete skapar Nalka självständiga, konkurrenskraftiga och långsiktigt lönsamma bolag. Nalka
bildades 2009 och är baserade i Stockholm. I dag har verksamheten 15 medarbetare.
Läs mer om Nalka Invest på www.nalka.se

Uniwater är en av Nordens ledande koncerner med dotterbolag som är experter på VA-tekniska lösningar på den nordiska
marknaden. 2020 omsatte bolaget cirka 600 miljoner svenska kronor med cirka 200 anställda. Verksamhetsgrenar inom
koncernen: Norvatek, Dala Kommunalteknik och Rostfria VA-system – Pumpstationer med brunnar i betong, plast och
rostfritt, ASB – Automation och elskåp, ELVA och Emendo – Renings- och vattenverk, IBECO – Produkter inom VA och VVS.

