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Stockholm, 1 juli 2022 

Novedo förvärvar Nordsign AB 

Pressrelease 

Företagsgruppen Novedo har idag tecknat avtal om att förvärva Nordsign AB. Bolaget är 
Novedos artonde förvärv sedan starten 2021. Med förvärvet av Nordsign uppgår Novedos 
proformerade omsättning till cirka 2 miljarder SEK med en EBITDA om 277 MSEK. 

Nordsign är ett produkt- och installationsbolag som levererar kundanpassade och 
kompletta kommersiella skyltlösningar till kunder i hela Norden. Efter fem år av stark 
tillväxt omsätter bolaget idag ca 70 MSEK med god lönsamhet och går en spännande 
framtid till mötes.  

”Det skall bli väldigt roligt och inspirerande att bli en del av Novedo-gruppen för att 
tillsammans med dem fortsätta utveckla Nordsign och ta bolaget till nästa nivå. Det känns 
även bra att vi kan fortsätta driva vidare bolaget på vårt sätt men med ytterligare stöd och 
strategisk support från Novedo. Det är också viktigt för mig att lyfta fram personalen som 
gör ett fantastiskt jobb varje dag”, säger Nordsigns VD Erik Asp. 

Förvärvet är Novedos artonde sedan starten och det sjunde under 2022 och är ännu ett steg 
mot börsintroduktionen som är planerad att ske under det första halvåret 2023. Efter 
förvärvet omsätter Novedo cirka 2 miljarder SEK med en EBITDA om 277 MSEK pro forma. 

”Jag är glad att Nordsign vill bli en del av vår företagsgrupp. Nuvarande ägare och VD Erik 
Asp, som även kommer återinvestera delar av köpeskillingen i Novedo, köpte ut bolaget 2017 
och har tillsammans med de anställda på Nordsign lyckats dubbla omsättningen med god 
lönsamhet. Vi är jätteimponerade av det de byggt upp och ser fram emot en spännande 
framtid tillsammans”, säger Novedos VD Per-Johan Dahlgren.  

För mer information, vänligen kontakta: 
Per-Johan Dahlgren 
VD 
Novedo Holding AB (publ) 
per-johan.dahlgren@novedo.se 
070-597 06 44 

Denna information är sådan information som Novedo är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2022 klockan 08:55 CEST. 

Om Novedo 
Novedo är en privatägd företagsgrupp som sedan 2021 förvärvar och utvecklar företag där 
entreprenören både vill sälja sitt bolag och driva det vidare. Gruppens 18 bolag med ca 940 
anställda omsätter cirka 2 miljarder SEK med en EBITDA om 277 MSEK pro forma. Bolaget 
planerar för en börsintroduktion under första halvåret 2023. 
För mer information, besök oss på www.novedo.se. 
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