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Ydre Skåp AB får nya ägare.
Ydre Skåp AB har den 7 februari fått nya ägare. Det är investmentbolaget Karnell som säljer företaget vilket ingått i Nordic
Vehicle koncernen. Nya ägare till Ydre Skåp AB är Roger Axmon via Djurgården Invest och Urban Engström, ägare till
Engströms Bil, Per Dintler jurist, samt företagets nuvarande VD Kenneth Dietz. I förvärvet ingår även Ydre Skåp Fastighet AB
samt delägarskap i det norska bilkonverteringsföretaget Westrum A/S.
Ydre Skåp AB är en av Sveriges ledande tillverkare av klimatsmarta skåp för transportbilar.
Fabriken för tillverkning av skåp och byggnation av bilar är belägen i Österbymo, Östergötland och har idag 25 anställda med
en omsättning på ca 65 Mkr.
Företaget anpassar och bygger transportbilar av olika fabrikat, för en mängd olika ändamål. Varje år byggs det ca 700 bilar,
allt från stora skåpbilar till småbilar och pick-up, men även specialtillverkning av mindre skåp som hundburar till svenska
Polisen. Ydre Skåp är certifierat som premiumpartner till de flesta biltillverkarna, bl.a. Mercedes, Ford, Toyota, Opel, Renault
m.fl.
”- Vi är väldigt glada över att ha förvärvat Ydre Skåp. Företaget har idag en spännande position på den svenska och
norska marknaden, och vi ser fram emot att fortsatt kunna växa bolaget och ta tillvara på de utvecklingsmöjligheter som
finns på marknaden” säger bolagets VD Kenneth Dietz.
”- Ydre Skåp med dess höga kompetens, väl investerade lokaler och utrustning samt kompetenta medarbetare har en stor
möjlighet till utveckling i en föränderlig marknad för skåp till fordon. Miljö och hållbarhet i kombination med kvalitet och
innovation i en effektiv produktion kommer vara framgångsfaktorer där Ydre Skåp har bra förutsättningar att vara
ledande” säger Roger Axmon och Urban Engström.
”- Ydre Skåp har varit en viktig del av Nordic Vehicle koncernen under ett antal år och vi vill tacka samtliga medarbetare,
kunder och leverantörer för gott samarbete. Verksamheten i Ydre Skåp skiljer sig från den i övriga gruppen och vår
bedömning är att Ydre Skåp har bättre förutsättningar att utvecklas på egen hand”, säger Simon Lönnvik, Investment
Manager på Karnell.
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