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En bra start på 2014  

Tendenserna av en ökad optimism på marknaden för företagsaffärer inom midsize-segmentet 
håller i sig och aktivitetsnivån är hög hos oss på Lars Weibull AB. 2014 har startat i högt tempo 

och sedan årsskiftet har vi avslutat 4 transaktioner och flertalet  projekt befinner sig i slutfasen. 
Många nya förfrågningar och säljuppdrag kommer in till oss och även aptiten hos flertalet köpare 
upplever vi som god. Detta sammantaget gör att vi ser fram emot ett mycket händelserikt och 
positivt 2014. 
 
Nedan kan ni läsa om två av de fyra transaktioner som vi har stängt sedan årsskiftet. 
 

Hälsningar 
 
 
Tobias Lundin med medarbetare 

 

 

 

 

ÅF Förvärvar ES-Konsult Energi och Säkerhet AB 

ES-Konsult erbjuder experttjänster till Svenska och internationella kärnkraftskunder inom 
områden som Säkerhetsanalys, Säkerhetsredovisning, Human Factors, Utbildning och 
Projektledning. Bolaget har 56 medarbetare och kontor i Stockholm och Göteborg. Under 2013 
omsatte ES cirka 70 MSEK med god lönsamhet. 

 

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med över 7 000 medarbetare som erbjuder kvalificerade 
tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utveckling av 
produkter och IT-system. Redan innan förvärvet hade ÅF över 500 konsulter och experter 
verksamma hos kärnkraftskunder i Sverige och internationellt. ÅF och ES har samarbetat 

http://weibull.carmamail.com/mail/OBS?muid=411lrQDO0Dg1586185855


framgångsrikt genom åren, bland annat på Ringhals, inom ÅF Nuclear Academy samt inom projekt 

för ny kärnkraft i Brasilien. 

 
"Experterna, verksamma som konsulter inom ES, har en unik kompetens inom bland annat 
kärnteknisk säkerhet, lång erfarenhet från kärnkraftsindustrin och är mycket uppskattade hos 
kunderna. I och med samgåendet med ES breddar vi vårt erbjudande och förstärker ytterligare 
vår expertkompetens till exempel inom decommissioning", säger Per Magnusson chef för ÅFs 
division Industry.  

 
Anders Steén, Moll Wendén Advokatbyrå har ingått i teamet för att hantera legala frågor.  

 

 

 

 

Stockmos Fruktindustrier AB förvärvas av Kiviks Musteri  

Kiviks Musteri har förvärvat Stockmos Fruktindustrier AB och tillträdde den 2 januari 2014. 
Tillsammans blir de en av de större leverantörerna av fruktbaserad dryck till dagligvaruhandeln, 

med en omsättning på ca 600 mkr. 
 
Kiviks Musteri tar över försäljningen och marknadsföringen av Stockmos varumärken och 

produkter. Kiviks Musteri AB ingår i Kivik Holding AB och omsatte 508 miljoner kronor 2012. 
Produktionen sker vid musteriet i Kivik och företaget har 108 anställda. Kivik Holding ägs av 
syskonen Bengt Åkesson och Kristina Levinsson.  

 

Det gemensamma bolaget kommer att täcka in hela spektret av fruktbaserad dryck, allt från saft 

till lättdrycker, cider, muster och kylda juicer. Dessutom kommer båda företagen att kunna 
erbjuda fler förpackningsalternativ för sina produkter. "Genom samarbetet går varumärket 
Stockmos in i en ny fas och våra investeringar i produktionen senaste åren kan utnyttjas 
ytterligare", säger Christer Wretlind, VD för Stockmos Fruktindustrier AB. Bolaget ägs av Christer 
Wretlind och omsatte 95 miljoner kronor 2012. Produktionen sker vid fabriken i Stenhamra och 
företaget har ca 30 anställda. Lars Weibull AB har varit säljarens rådgivare genom hela processen.  
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