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Adelis selger Nordomatic 
Adelis Equity Partners Fund I (“Adelis”) har solgt sin majoritetspost i Nordomatic AB, nordisk 
markedsleder innenfor byggautomasjon og energioptimering til Trill Impact.  
 
Adelis investerte i Nordomatic 2016 sammen med selskapsledelsen og andre nøkkelpersoner. 
Siden den gang har selskapet tredoblet sin omsetning fra 290 til 880 millioner svenske kroner 
og blitt Nordens største uavhengig integrator innenfor byggautomasjon («BMS»). Den kraftige 
veksten er resultatet av en tydelig vekststrategi fokusert på skybasert BMS, energioptimering 
samt relatert service. Nordomatic har også gjort flere strategiske oppkjøp, inkludert Dominus i 
Danmark og SD-Consult i Norge.  
 
”Olov Schagerlund, Toke Juul, Erik Nordli og resten av ledelsen har gjort en fantastisk jobb med 
å bygge Nordomatic til å bli størst i Norden innenfor byggautomasjon. Nordomatic er et bra 
eksempel på Adelis strategi, en partnerskapsinvestering sammen med ledelsen, nordisk vekst og 
samtidig bidra til en mer bærekraftig eiendomssektor gjennom energibesparinger og minskede 
karbondioksidutslipp. Nordomatic er nå klar for å ta neste steg i sin vekstreise, og vi er 
overbevist om at Trill Impact blir en utmerket ny partner til selskapet på den fortsatte reisen», 
sier Erik Haller og Jan Åkesson på Adelis. 
 
«Vi i selskapsledelsen er takknemlige for den støtten vi har fått fra Adelis de seneste årene. 
Sammen har vi oppnådd den målsetningen vi etablerte – å skape en «nordisk champion». Vi ser 
frem til å ta Nordomatic til neste nivå med Trill Impact som ny eier,» sier Olov Schagerlund, 
adm. dir.  på Nordomatic. 
 
Adelis rådgivere var Nordea, White & Case og Deloitte.  
 
Partene har blitt enige om å ikke offentliggjøre kjøpesummen.  

För ytterligare information, kontakta: 

Nordomatic: Olov Schagerlund, adm.dir,. +46 708 184 184 

Adelis: Erik Hallert, +46 70 936 80 41 

Adelis: Jan Åkesson, +46 70 353 11 11 

Nordomatic 

Nordomatic er en ledende leverandør innenfor smarte bygg og leverer integrasjonstjenester til bygge- og 

installasjonsbransjen i Norden. Selskapet ble grunnlagt i 1967 i Stockholm og deres innovative og åpne 

automasjonsløsninger muliggjør vesentlig energieffektivisering, forbedret inneklima og minskede 

karbondioksidutslipp. Nordomatic har mer enn 400 ansatte på 18 kontorer i Sverige, Danmark og Norge. 

Les mer: www.nordomatic.com. 

Adelis Equity Partners 

Adelis er en aktiv partner for verdiskaping i mellomstore nordiske selskaper. Adelis ble grunnlagt i 2012 

med mål om å bli det ledende aktive eierfondet med fokus på investeringer i mellomstore unoterte 

selskaper i Norden.  Siden 2013, da selskapets første fond ble reist, har Adelis vært en av de mest aktive 

eierfondene i sitt segment med 22 plattformsinvesteringer og mer enn 70 tilleggsinvesteringer. Adelis 

forvalter i dag cirka 10 milliarder kroner. For mer informasjon se https://adelisequity.com/nb/. 


