
 

 

 
Mariehamn den 15 oktober 2012 
 
PRESSMEDDELANDE 
 
Evolver investerar i ventilation 
Det åländska investeringsbolaget Evolver Investment Group Ab har den 12 oktober 
genomfört sin sjätte affär genom investeringen i det Stockholmsbaserade bolaget J.G 
Ventilation AB. Affären har Evolver gjort tillsammans med sina åländska, svenska 
och finländska investerare, samt J.G Ventilation AB:s företagsledning och tidigare 
huvudägare Anders Grenros och Lars Wadle. 
 
J.G Ventilation AB har verkat i närmare 43 år inom ventilationsbranschen i Stock-
holm. Bolaget är specialiserat på installation och tillverkning av ventilationskanaler i 
plåt. Stockholm är en intressant marknad för bolag som J.G Ventilation AB, då efter-
frågan på fastighetsrelaterade tjänster förväntas öka till följd av ett växande fastighets-
bestånd och behovet av renovering av befintliga fastigheter. 

För Företagsledarna och tidigare huvudägarna Anders Grenros och Lars Wadle inne-
bär Evolvers delägarskap ett välkommet kompetenstillskott. Tillsammans kommer 
man att utveckla bolagets verksamhet och tjänsteutbud, samt bredda organisationen 
för att trygga bolagets långsiktiga tillväxt. 

Evolvers partners och investerare kommer att bidra med kunnande inom företagsled-
ning och strategiska frågor. J.G Ventilation AB är ett välskött och lönsamt företag 
med goda möjligheter att växa under de närmsta åren. 

J.G Ventilation AB är bara ett av många lönsamma ägarledda företag i Sverige med 
potential att växa med hjälp av det stöd som private equity bolag erbjuder. Hos Evol-
ver finns lång erfarenhet av att bygga upp verksamheter i fler nordiska länder, vilket 
gör Evolver till en kompetent partner för nordiska bolag. Evolvers affärsmodell är en 
utmärkt lösning särskilt för de företag som inom de kommande fem till tio åren för-
väntar sig ett ägarskifte/generationsskifte, men som ännu inte har en klar plan för hur 
skiftet ska genomföras. ”Tack vare att Evolver erbjuder en fungerande lösning i ägar-
växlingsproblematiken, förväntar vi oss att delta i flera affärer med ägarledda företag i 
Sverige de närmsta åren”, säger Lasse Aspbäck, Partner hos Evolver. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
- Anders Grenros, Företagsledare, J.G Ventilation AB, tfn +46 708 93 14 25 
- Lasse Aspbäck, Partner, Evolver Investment Group Ab, tfn +358 40 762 1230 

Om J.G Ventilation AB 
J.G Ventilation AB installerar ventilationssystem och har även egen tillverkning av 
ventilationskanaler i plåt, samt erbjuder därtill service. Bolaget verkar främst i Stock-
holmsregionen med utgångspunkt i Tyresö, söder om centrala Stockholm. J.G Ventila-
tion AB omsatte senaste verksamhetsåret ca 81,4 miljoner kronor. Bolaget har 26 an-
ställda.  
www.jgvent.se  
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Om Evolver 
Evolver är ett åländskt investeringsbolag som grundades i november 2009 av och ägs 
av Peter Lindström, Lars Porko, Lasse Aspbäck, Pentti Kulmala, Johan Porko, samt 
Helmet Business Mentors Ab. Evolver investerar tillsammans med sin investerarkrets 
och målbolagens företagsledning i åländska, finska och svenska onoterade bolag med 
tillväxtpotential. I varje investering deltar Evolver aktivt i arbetet med att skapa värde-
tillväxt för investerarna. 
www.evolver.ax 


