
Investment AB Spiltan ny storägare i
familjeföretaget Tielman – investerar 18
miljoner kr
Investment AB Spiltan blir ny delägare i familjeföretaget Tielman som drivits i tre
generationer. Investeringen på 18 miljoner kr fullbordar generationsskiftet och ger
möjlighet till fortsatt tillväxt.

Tielman Sweden AB har levererat pappersförpackningar och bakformar sedan 1930-talet och
levererar idag 1,4 miljarder förpackningar per år. Omsättningen har vuxit till cirka 140 miljoner
kr per år och det finns mer att ge. Bolagets produkter sticker ut ur ett hållbarhetsperspektiv och
efterfrågan har nu ökat kraftigt från större industribagerier i Europa och Nordamerika. Bland
annat kan Tielmans miljömärkta papper ersätta aluminium för exempelvis pajformer. De unika
lösningarna har resulterat i långa kundrelationer med exempelvis Dafgårds, Frödinge, Icas och
Coops egna varumärken, Tim Hortons och McDonalds.

Tillväxtkapitalet på 18 miljoner kr från Spiltan ska bland annat användas till att öka
automatiseringen i produktionen för att kunna leverera större volymer.

– Tielman är ett fantastiskt svenskt företag som över generationer byggt upp en unik kunskap
inom sin nisch, säger Björn Persson, Investment Manager på Spiltan och ansvarig för
investeringen. Det märks i bolagets kapacitet att producera innovativa och hållbara produkter,
som kan skräddarsys efter kundernas behov. Tack vare kapitalet som tillförs kan Tielman höja
automationsgraden och satsa på ökad tillväxt.

 

Familjen kan vara kvar som huvudägare

Med Investment AB Spiltan som ny delägare fullbordas generationsskiftet i Tielmans. Bröderna
Björn och Peter Tielman fortsätter som huvudägare, samtidigt som man kan dra nytta av
Spiltans finansiella styrka och erfarenhet av att få bolag att växa. Björn Tielman, som driver
bolaget i tredje generationen, fortsätter även som vd.

– Att Tielman förblir ett familjeföretag samtidigt som vi får in Spiltan som storägare är en
oslagbar lösning, säger entreprenören Björn Tielman. Med kapitalinjektionen vågar vi satsa på
ett annat sätt. Vi tror att farfar som startade företaget på 30-talet hade varit nöjd och stolt. Våra
pappersformar ligger rätt i tiden eftersom de är biologiskt nedbrytbara och utan kemikalier, så
självklart vill vi att fler bagerier världen över upptäcker våra produkter.

För mer information kontakta:

Björn Persson, Investment Manager Spiltan, tel: +46-70-207 41 25 eller bjorn@spiltan.se
Björn Tielman, vd Tielman Sweden, tel +46-70-812 27 53 eller bjorn@tielman.com

Om Spiltan:

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska företag
som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltan äger idag en portfölj värderad till cirka 7 miljarder kronor,
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med en portfölj består av tech, finans, fastigheter och industri. Några av innehaven: Paradox Interactive,
Besedo, P&E Fastigheter, XMReality, Train Alliance och Spiltan Fonder. Spiltan har över 5 000
aktieägare och aktien handlas månadsvis på Pepins.com. Mer information finns på Spiltan.se.
 

Om Tielman:

Tielman är ett svenskt familjeföretag i tredje generationen som sedan 1930-talet levererar
pappersförpackningar och bakformar. Företagets kunder får skräddarsydda, hållbara kvalitetsformar och
anpassas för att plockning, fyllning, gräddning, packning och distribution ska gå så smidigt som möjligt
och fungera i alla led. Det bidrar till att kunderna kan öka sin försäljning och produktionseffektivitet
vilket i sin tur knyter dem närmare till Tielman som leverantör. Upptäck mer på Tielman.com.
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