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Presto Brandsäkerhet och Aptum går samman och 
bildar Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet. 
Adelis ny huvudägare  
 
Presto Brandsäkerhet AB förvärvar snabbväxande Aptum AB och bildar en nordisk 
marknadsledare med över 700 mil joner kronor i  omsättning. Tack vare Prestos 
marknadsledande posit ion inom riskhantering mot brand och Aptums innovativa 
helhetslösningar bl ir  man en heltäckande partner inom strategisk 
brandriskhantering. I  samband med transaktionen blir  Adelis Equity Partners ny 
huvudägare.  
 
Presto grundades 1959 av Gunnar Danielson och har under ledning av VD Anders Danielson 
utvecklats till Nordens största aktör inom brandsäkerhet. Presto finns på fler än 50 orter i 
Norden och förser över 50 000 kunder med service och produkter genom konceptet ”Fire Risk 
Management”. Presto är baserat i Katrineholm med egen produktion och centrallager. 

Aptum grundades 2005 av Gustav Paringer och Gustav Nord, och är marknadsledare inom 
brand och säkerhet i Norrland. Aptum erbjuder innovativa helhetsåtaganden inom brandskydd, 
utbildning och fallskydd. Aptum kommer att fortsätta verka som ett dotterbolag till Presto med 
stark lokal förankring i Norrland.  

”I snart 60 år har min vision varit att ingen eller inget skall behöva skadas av bränder på 
arbetsplatser. Sedan dess har Presto utmanat branschen och drivit tekniken framåt för att skapa 
värden och ge trygghet åt våra kunder. Nu förändrar vi branschen på nytt och – tillsammans 
med Aptum – bildar Nordens ledande helhetsleverantör inom riskhantering mot brand och 
säkerhet”, säger VD Anders Danielson på Presto. 

”Att bli en del av denna koncern skapar unika möjligheter för både Aptums och Prestos kunder 
och medarbetare. Tack vare Prestos breda kompetens kring riskhantering mot brand och stora 
kundbas kommer vi tillsammans att kunna erbjuda ett helhetserbjudande som bidrar till en 
tryggare arbetsmiljö över hela Norden”, säger VD Gustav Paringer på Aptum.  

För att ytterligare stärka den nya koncernens möjligheter till fortsatt tillväxt går Adelis Equity 
Partners in som huvudägare i koncernen. Anders Danielson och Aptums grundare förblir stora 
ägare i Presto-koncernen. 

”Vi har följt Presto och Aptum under en lång tid och är stolta över att nu bli ägare i Nordens 
ledande aktör inom brandsäkerhet. Vi ser fram emot att arbeta med ledningen och fortsätta 
investera för framtida tillväxt och nya innovativa lösningar åt alla våra kunder”, säger Erik Hallert, 
på Adelis. 

”Adelis har mycket god erfarenhet av att investera tillsammans med duktiga entreprenörer och 
välskötta familjeföretag. Med långsiktigt perspektiv och full samsyn på framtiden kommer vi 
gemensamt att vidareutveckla Presto till en ännu starkare aktör i Norden”, säger Jan Åkesson, på 
Adelis. 
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Transaktionen är föremål för konkurrensgodkännande och väntas slutföras i november-
december 2018.  

 

För ytterligare information kontakta: 

Anders Danielson, VD Presto Brandsäkerhet AB, +46 708 76 01 01 

Gustav Paringer, VD Aptum AB, +46 907 80 80 02 

Adelis Equity Partners: Erik Hallert, erik.hallert@adelisequity.com, +46 709 36 80 41 

Om Presto Brandsäkerhet 

Presto Brandsäkerhet AB är en komplett partner genom konceptet ”Fire Risk Management" omfattande 

säkerhetstjänster och produkter inom brandskydd med tillhörande rikstäckande service. Företaget 

grundades i Katrineholm 1959 och hjälper idag alla olika typer av företag och organisationer att ta fram 

anpassat och en effektiv riskhantering kopplat till brandskydd. Med nära 60 års erfarenhet och stor lokal 

närhet med över 300 anställda är Presto idag en ledande aktör i branschen. För mer information se 

www.presto.se.  

Om Aptum 

Aptum AB är helhetsleverantör inom skydd mot olyckor med huvudkontor i Umeå, men verksamma i hela 

Norrland. Aptum är unika med sin breda utbildningsportfölj, men även med sin kvalificerade verksamhet 

inom fallskydd. Aptum är drygt 80 medarbetare fördelade på nio orter. För mer information se 

www.aptum.se.  

Om Adelis Equity Partners 

Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012 med 

målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora onoterade bolag i 

Norden. Sedan 2013, då bolagets första fond restes, har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen 

i sitt segment med 17 investeringar och mer än 40 följdförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 10 miljarder 

kronor. För mer information se www.adelisequity.com. 

 


