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Adelis gör framgångsrik avyttring av Nordomatic 
Adelis Equity Partners Fund I (“Adelis”) har sålt sin majoritetspost i Nordomatic AB, nordisk 
marknadsledare inom fastighetsautomation och energioptimering, till Trill Impact. 
 
Adelis investerade i Nordomatic 2016 tillsammans med företagsledningen och andra 
nyckelpersoner. Sedan dess har bolaget tredubblat sin omsättning från SEK 290 miljoner till SEK 
880 miljoner och blivit Nordens största oberoende integratör inom fastighetsautomation 
(”BMS”). Den starka tillväxten är resultatet av en tydlig tillväxtstrategi fokuserad på molnbaserad 
BMS, energioptimering samt relaterad service. Nordomatic har även gjort ett flertal strategiska 
förvärv, inklusive dominus i Danmark och SD-Consult i Norge.  
 
”Olov Schagerlund, Toke Juul, Erik Nordli och övriga ledningen har gjort ett fantastiskt jobb 
med att bygga Nordomatic till att bli störst i Norden inom fastighetsautomation. Nordomatic är 
ett bra exempel på Adelis strategi att investera i partnerskap med företagsledningen, växa 
verksamheten internationellt, och samtidigt bidra till en mer hållbar fastighetssektor genom 
energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp. Nordomatic är nu redo att ta nästa steg i sin 
tillväxtstrategi, och vi är övertygade om att Trill Impact blir en utmärkt ny partner till bolaget i 
den fortsatta resan,” säger Erik Hallert och Jan Åkesson på Adelis. 
 
”Vi i företagsledningen är tacksamma för det stöd vi fått från Adelis de senaste åren. 
Tillsammans har vi nått vårt mål att skapa en ’Nordic Champion’. Vi ser fram emot att ta 
Nordomatic till nästa nivå med Trill Impact som ny ägare,” säger Olov Schagerlund, VD på 
Nordomatic. 
 
Adelis rådgivare var Nordea, White & Case och Deloitte. 
 
Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra de finansiella villkoren i transaktionen. 

För ytterligare information, kontakta: 

Nordomatic: Olov Schagerlund, VD, +46 708 184 184 

Adelis: Erik Hallert, +46 70 936 80 41 

Adelis: Jan Åkesson, +46 70 353 11 11 

Nordomatic 

Nordomatic är en ledande aktör inom Smart Buildings och levererar integrationstjänster till de största 

fastighetsägarna i Norden. Bolaget grundades 1967 i Stockholm och dess innovativa och öppna 

automationslösningar möjliggör betydande energieffektivisering, förbättrat inomhusklimat och minskat 

CO2-avtryck. Nordomatic har mer än 400 kunniga medarbetare på 18 kontor i Sverige, Danmark och 

Norge. För mer information se www.nordomatic.com. 

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 22 investeringar och mer än 70 följdförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 10 miljarder 

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


