
 

 

Mariehamn den 4 september 2015 
 
PRESSMEDDELANDE 
 
Åländska installationsbolag omsätter över en halv miljard kro-
nor i Stockholm 
Förvärv av Creovent AB 
 
Det åländska investeringsbolaget Evolver Investment Group Ab har under tre års tid 
förvärvat och utvecklat små och medelstora installationsbolag (rör, sprinkler och venti-
lation) i Stockholm.  
 
Den 31 augusti förvärvades ytterligare ett bolag, Creovent AB, specialister på stora 
och komplexa ventilationsentreprenader. I och med affären överstiger den samman-
lagda omsättningen för installationsbolagen under Evolvers paraply en halv miljard 
kronor. 
 
Creovent AB:s ledning bestående av Per Holmqvist, Fredrik Bauermeister, Robert Jo-
hansson och Lars Andersson, förblir betydande ägare i bolaget. Creovent och Evolver 
fortsätter nu tillsammans arbetet med att utveckla bolaget på den expansiva svenska 
installationsmarknaden. 
 
Framtidsutsikter 
 
Ventilationsmarknaden i Mälardalen är i snabb utveckling till följd av bl.a. den starka 
inflyttningen till regionen i kombination med det allt högre teknikinnehållet i fastigheter 
och hårdare reglering avseende energieffektivisering. EU-direktiv från 2012 medför 
ökade energibesparingskrav på fastighetsägare och installationsbranschen har en central 
roll i den genomgripande energieffektiviseringsprocess som ska minska energianvänd-
ningen i Sverige med 20 % till år 2020. 
 
”Evolver är sedan 2012 en konsoliderande aktör på Mälardalens fastighetsteknikmark-
nad. Med sitt fokus på komplexa klimatfunktionslösningar och sin erfarna ledning är 
Creovent AB ett utmärkt tillskott till vår bolagsportfölj inom installations- och fastig-
hetstekniksektorn. Vi tror att samverkansmöjligheterna med de övriga bolagen i vår 
installationsportfölj ger ypperliga förutsättningar för värdeskapande för såväl kunder 
som aktieägare.”, säger Lasse Kittelsen, Managing Partner vid Evolver.   
 
”Ventilationsbranschen är tuff och vi börjar nå taket för vad vi klarar att hantera på 
egen hand. I Evolver får vi en expansiv ägare och partner som förstår vår verksamhet 
och gör det möjligt för oss att förflytta oss uppåt i värdekedjan i en växande marknad. 
Vi ser verkligen fram emot att utveckla bolaget till nästa nivå tillsammans med Evol-
ver.”, kommenterar Creovents VD, Per Holmqvist, affären. 
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För ytterligare information vänligen kontakta: 
 
Lasse Kittelsen, Managing Partner, Evolver Investment Group Ab, 
tel. +358 40 762 12 30 
Per Holmqvist, VD, Creovent AB, tel. +46 73 699 96 23 

Om Evolver 
Evolver är ett åländskt investeringsbolag som grundades i november 2009 och drivs av 
Peter Lindström, Lars Porko, Lasse Kittelsen, Pentti Kulmala, Johan Porko och Erik 
Flodin. Evolver är en majoritetsinvesterare som genom aktivt ägarskap hjälper små till 
medelstora ägarledda bolag att växa och stärka sin konkurrenskraft. Evolvers investe-
ringsportfölj omfattar sju svenska, åländska och finska bolag med en sammantagen 
omsättning om ca 750 mkr och ca 370 anställda. 
www.evolver.ax  
 
Om Creovent 
Creovent är en av Stockholmsregionens ledande totalleverantörer av ventilations- och 
klimatinstallationer. Bolaget är grundat 2001 och utför både total- och utförandeentre-
prenader. Utgående från baseringen i Årstadal har verksamheten haft en stabil och lön-
sam tillväxt. År 2014 hade Creovent en omsättning om 120 milj SEK och sysselsatte 31 
anställda. 
 


