
Adelis Equity Partners +46 (0)8 525 200 00 
 

Biblioteksgatan 9 
111 46 Stockholm 
Sverige 
 

 

 

 

 

Stockholm, 12. november 2013 

Adelis opkøber Logent AB sammen med virksomhedsledelsen  
 
Adelis Equity Partners Fund I AB (“Adelis”) og Logent ABs (”Logent”) virksomhedsledelse har 
underskrevet en kontrakt om sammen at købe Logent, den førende leverandør af integrerede on-
site logistikservices i Sverige og Norge, af selskabets to grundlæggere og Inter IKEA Investments 
AB.  
 
Logent blev etableret i Stockholm 2006 gennem en sammenlægning af to konsulentbureauer og har de 
seneste fem år haft en salgsvækst på cirka 60 % årligt, både organisk og gennem strategiske opkøb. I dag 
har Logent et bredt netværk af on-site løsninger i Sverige og Norge og beskæftiger i alt cirka 35 
medarbejdere. Selskabet har aktiviteter inden for fem forretningsområder og har et bredt servicetilbud 
inden for logistikservices som site-løsninger, rekruttering, konsulenter, toldhåndtering og freight 
management samt havne og kombiterminaler. Logents omsætning for 2013 forventes at beløbe sig til 
omkring SEK 1,3 milliarder. 
 
”Vi er meget imponerede af, hvordan Logents har udviklet sig, siden det blev etableret af Lars-Göran 
Ahlberger og Peter Fräjdin. Selskabet har et unikt kundetilbud, en imponerende kundebase og en 
enestående platform for vækst,” siger Jan Åkesson, Co-Managing Partner i Adelis. 
  
”Jeg ser frem til et tæt samarbejde med Adelis om at realisere vores vækstplaner. Deres erfaringer fra 
tidligere investeringer inden for servicevirksomheder og i logistiksektoren, kombineret med stærke 
finansielle ressourcer, gør det muligt for os som virksomhed at tage det næste skridt,” siger Michael 
Arvidsson, administrerende direktør i Logent AB. 
 
I forbindelse med opkøbet bliver Mats Jönsson udpeget som bestyrelsesformand i selskabet. Mats Jönsson 
har en bred baggrund inden for serviceselskaber, eksempelvis som administrerende direktør for Coor 
Service Management. 
 
Transaktionen forventes at blive afsluttet ved udgangen af november 2013. 
 
For mere information, kontakt 
Jan Åkesson, Co-Managing Partner, Adelis Equity Partners, +46 8 525 200 01 
Michael Arvidsson, CEO, Logent AB, +46 (0)768-97 98 10 

Om Adelis Equity Partners 
Adelis er en aktiv partner for værdiskabelse i små og mellemstore nordiske selskaber. Adelis blev 
etableret i Stockholm i 2012 med målet om at blive den førende kapitalfond med fokus på investeringer i 
mellemstore virksomheder i Norden. Adelis´ medarbejdere har sammenlagt 85 års erfaring med 
investeringer, har foretaget over 50 virksomhedsopkøb og været aktive i mere end 50 bestyrelser i 
mellemstore virksomheder. Vores nuværende fond er på SEK 3,7 milliarder og har hjemsted i Sverige. 
Besøg www.adelisequity.com for mere information. 

Om Logent 
Logent er en full-service logistikpartner med lang erfaring samt brede og dybe kompetencer. Logent har 
aktiviteter inden for følgende områder: Site, Entreprise og Rekruttering, Konsulenter, Havne- og 
Kombiterminaler, Toldhåndtering og Freight Management, Uddannelse samt 4PL/Brancheløsninger. 
Besøg www.logent.se for mere information. 


