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Volati förvärvar Ragnar Sandberg & Söner 

Mekaniska Verkstad 
 

Volati AB förvärvar Ragnar Sandberg & Söner Mekaniska Verkstads AB (Sandberg) – 

en aktör inom marknaden för skärande bearbetning. 
  
Sandberg levererar till Sveriges ledande stål- och verkstadsföretag. Bolaget fokuserar på stora 
komponenter med höga toleranskrav och tillverkning i korta serier, ofta prototyp- och 
reservdelstillverkning. Sandberg, som grundades 1957, omsätter 59 miljoner och har 44 anställda. 
Bolaget har en stor och mycket modern maskinpark. Bolaget ligger i Fagersta.  
  

- ”Sandberg är ett företag med hög servicenivå, starka och långa kundrelationer, och en 
imponerande maskinpark. Sandberg passar väl in i Volatis strategi; att investera i välskötta 
bolag med goda utvecklingsmöjligheter”, säger Patrik Wahlén, VD för Volati AB. 

 
- ”Under ett flertal år har vi inom familjen Sandberg funderat över den långsiktiga utvecklingen 

för företaget och våra medarbetare. Vi har varit fem delägare inom familjen och det har inte 
varit aktuellt att låta våra barn ta över. Vi har sökt en ny ägare och funnit Volati. Vi har lärt 
känna Volati och det som företaget representerar, och tvekar inte att lämna över stafettpinnen. 
Hela familjen Sandberg kommer att arbeta kvar i bolaget och jag kommer nu att fokusera på 
försäljningsarbete och kundutveckling som jag brinner för!”, säger Kenneth Sandberg, VD och 
tidigare delägare av Sandberg. 

 
Marknaden för skärande bearbetning, svetsning och maskintillverkning är lokal. Tillväxten drivs 
framförallt av produktionsoptimering, effektivisering samt outsourcing av specialistproduktion. På 
makroplanet drivs efterfrågan av ökade infrastrukturinvesteringar i utvecklingsländer där det finns ett 
stort behov av Sandbergs kunders produkter, t.ex. höghållfast stål, tåg och anläggningsmaskiner.  
  
Volati investerar i välskötta företag som av olika skäl står inför ett ägarskifte, t.ex. generationsskifte. 
Investeringarna är branschoberoende och görs i lönsamma företag med utvecklingspotential. Volati är 
en långsiktig ägare med ambitionen att bygga upp ett brett innehav av företag. 
  

- ”Sandberg är ett av de många företag i Sverige som står inför ett generationsskifte. Vi ser att 
det finns många små och medelstora företag i Sverige som har potential att utvecklas genom 
nya ägare som tillför nya erfarenheter och perspektiv”, säger Patrik Wahlén VD för Volati 
AB, avslutningsvis. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Patrik Wahlén, VD Volati AB, 0706-99 96 76 
Kenneth Sandberg, VD Ragnar Sandberg & Söner Mekaniska Verkstads AB, 070-347 91 90   
 
Volati AB är en industriell investerare som förvärvar små och medelstora företag och utvecklar dem genom ett aktivt ägande. 
Volati har varit verksamt sedan 2003 och koncernen består idag av fyra  dotterbolag; Tornum, Sveico, Corroventa 
Avfuktning och Sandberg & Söner. Dotterbolag arbetar inom väl definierade branschsegment och drivs självständigt av lokal 
ledning med ett utpräglat entreprenörskap. Läs mer på www.volati.se 

 


