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5. marraskuuta 2018 

Presto Brandsäkerhet ja Aptum yhdistävät voimansa 
muodostaen Pohjoismaiden johtavan 
paloturvallisuusalan yrityksen. Adelis uusi 
enemmistöomistaja  
 
Nopeasti kasvava Aptum AB on siirtynyt Presto Brandsäkerhet AB:n omistukseen, ja Presto 
on nyt luomassa pohjoismaista markkinajohtajaa, jonka liikevaihto on yli 700 miljoonaa 
kruunua. Preston markkinoiden johtavan paloriskien hallinnan ja Aptumin innovatiivisten 
pakettiratkaisujen ansiosta yrityksestä tulee kattava yrityskumppani strategisten paloriskien 
hallinnassa. Transaktion yhteydessä Adelis Equity Partnersista tulee uusi 
enemmistöomistaja. 
 
Gunnar Danielsonin vuonna 1959 perustama ja nyt toimitusjohtaja Anders Danielsonin johtama 
Presto on kehittynyt Pohjoismaiden suurimmaksi paloturvallisuusalan toimijaksi. Prestolla on yli 
50 toimipistettä Skandinaviassa, ja yritys toimittaa palvelujaan sekä tuotteitaan yli 50 000 
asiakkaalle konseptinaan ”Paloturvallisuuden hallinta”. Preston pääkonttori on Katrineholmissa, 
jossa sijaitsevat yhtiön oma tuotanto ja keskusvarasto. 
 
Aptumin perustivat Gustav Paringer ja Gustav Nord vuonna 2005, ja yrityksestä on tullut 
Pohjois-Ruotsin palontorjunta- ja paloturvallisuusalan markkinajohtaja. Aptum tarjoaa 
innovatiivisia ja kattavia ratkaisuja palontorjunnan, koulutuksen ja putoamissuojauksen aloilla. 
Aptum jatkaa Preston tytäryhtiönä ja ylläpitää vahvaa paikallista läsnäoloaan Pohjois-Ruotsissa. 
 
”Näkemykseni on ollut lähes 60 vuotta se, ettei kukaan saisi loukkaantua eikä mikään saisi 
vaurioitua tulipalon seurauksena työpaikalla. Presto on kaiken aikaa luonut painoarvoa ja 
tarjonnut asiakkailleen turvallisuutta haastamalla alan yritykset ja viemällä teknologiaa 
eteenpäin. Nyt muovaamme jälleen alaa ja luomme yhdessä Aptumin kanssa johtavan globaalin 
palontorjunnan ja turvallisuuden riskienhallinnan toimittajan Pohjoismaissa”, sanoo Preston 
toimitusjohtaja Anders Danielson. 
 
”Konsernin osaksi tuleminen avaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia sekä Aptumin että Preston 
asiakkaille ja työntekijöille. Preston laajan paloriskien hallintaan liittyvän asiantuntemuksen ja 
suuren asiakaskunnan ansiosta voimme yhdessä tarjota kattavan konseptin, joka edistää 
turvallisempaa työympäristöä Pohjoismaissa”, kertoo Aptumin toimitusjohtaja Gustav Paringer. 
 
Konsernin pääomistajaksi kutsuttiin alan veteraani Adelis Equity Partners tavoitteinaan uuden 
konsernin mahdollisuuksien vahvistaminen entisestään ja jatkuvan kasvun edistäminen. Anders 
Danielson ja Aptumin perustajat jatkavat Presto-konsernin suuromistajina. 
 
”Olemme seuranneet sekä Prestoa että Aptumia jo pitkään ja olemme nyt ylpeitä tullessamme 
Pohjoismaiden johtavan paloturvallisuusyhtiön omistajiksi. Lähdemme innolla työskentelemään 
johdon kanssa ja jatkamaan panostusta tulevaan kasvuun sekä uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin 
kaikkien asiakkaidemme puolesta”, sanoo Erik Hallert Adelikselta 
 
”Adelisillä on perusteellinen kokemus sijoittamisesta yhdessä menestyvien yrittäjien ja hyvin 
hoidettuihin perheyritysten kanssa. Hyödyntämällä pitkän aikavälin näkökulmaa ja soveltamalla 
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tulevaisuutta koskevaa yhteensovitettua yhteisymmärrystä kehitämme yhdessä Prestosta entistä 
vahvemman toimijan Skandinaviassa”, sanoo Jan Åkesson Adelikselta 
 
Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, jonka odotetaan valmistuvan marras-
joulukuussa 2018. 
 
Lisätietoja: 

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

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

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

Presto Brandsäkerhet 

Presto Brandsäkerhet AB on monipuolinen yrityskumppani, joka toimii paloriskien hallinta-alalla ja 

toimittaa palontorjuntatuotteisiin liittyviä turvallisuuspalveluita ja -tuotteita laajasti ja valtakunnallisesti 

kattavasti. Yritys perustettiin Katrineholmissa vuonna 1959. Nykyään se auttaa kaikentyyppisiä yrityksiä ja 

organisaatioita kehittämään palontorjuntaan liittyvää räätälöityä ja tehokasta riskienhallintaa. Lähes 60 

vuoden alakohtaisen kokemuksensa ja vahvan paikallisen läsnäolonsa ansiosta sekä yli 300 työntekijänsä 

voimin Presto on nykyään alan johtava toimija. Presto toimii Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Lisätietoja on 

saatavilla osoitteessa www.presto.se.  

About Aptum 

Aptum AB on kattava tapaturmantorjuntapalvelujen toimittaja, jonka pääkonttori sijaitsee Uumajassa, mutta 

yritys toimii koko Pohjois-Ruotsissa. Aptum on ainutlaatuisessa asemassa laajan koulutusvalikoimansa ja 

ylivoimaisten putoamissuojausratkaisujensa ansiosta. Aptumilla on yli 80 työntekijää yhdeksässä eri 

toimipisteessä. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.aptum.se.  

About Adelis Equity Partners 

Adelis on aktiivinen arvonluonnin partneri keskisuurissa Pohjoismaisissa yrityksissä. Adelis perustettiin 

päämääränä nouseminen johtavaksi Pohjoismaisiin keskisuuriin yrityksiin keskittyväksi 

pääomasijoitusyhtiöksi. Vuodesta 2013 lähtien, kun ensimmäinen rahasto kerättiin, Adelis on ollut yksi 

segmenttinsä aktiivisimpia pääomasijoitusyhtiöitä 17 sijoituksellaan ja yli 40 lisäyritysostollaan. Adelis 

hallinnoi noin 1 miljardin euron pääomaa. Lisätietoa osoitteesta www.adelisequity.com. 

 


