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Bland dotterbolagets tjänster återfinns bland an-

nat ventilationsentreprenader, OVK besiktningar,  

service av ventilationsanläggningar, utvändiga 

plåtarbeten samt tillverkning av huvar och plåt-

lister utifrån kunders önskemål. 

Dotterbolagets verksamhet  vänder till kommun, 

företag och privatpersoner i första hand lokalt  

och är medlem i Plåt och Ventföretagen.  

Moderbolaget äger fastigheten i vilken verksam-

heten bedrivs och innehar därutöver värde i form 

av finansiella anläggningstillgångar.  

Bolagen står inför ett generationsskifte och er-

bjuds till försäljning som helhet eller som två se-

parata objekt.  

Presentation 

Förvärvets styrkor 

Bolagen är lokalt mycket väl förankrade med  

genomgående hög kompetens hos ledning och 

medarbetare. Bolagsnamnet är väl känt och in-

nehar ett mycket gott renommé samt har flera  

avtalskunder med regionens större arbetsgivare.  

I Dotterbolagets verksamhet finns stabilitet i för-

säljning och leveransprocesser där Bolaget leve-

rerar både byggnadsplåtslageri och ventilations-

plåtslageri.  

Lokalerna i vilka verksamheten bedrivs är väl 

anpassade för verksamheten med ett centralt 

läge.   

Den ekonomiska utvecklingen är stabil och om-

sättningen genomgående hög.  

I Moderbolaget återfinns en mycket god ekono-

misk stabilitet med hög soliditet samt kassa-

likviditet om 5 740% 2018.  

För mer information om objektet vänligen  

kontakta Ekstam & Partners Företagsför-

medling. 
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Dotterbolag 2018 2017 2016 

Omsättning 18 mkr 17 mkr 19 mkr 

Rörelsemarginal 2,3% 0,1% 9,1% 

Balansomslutning 7 mkr 7 mkr 9 mkr 

Eget kapital 1 mkr 0,2 mkr 1 mkr 

Soliditet 18,6% 8,0% 16,5% 

Kontakta oss 

Finansiell översikt 

Objekt EPN 1801 Bolag inom ventilation 

Moderbolag samt Dotterbolag inom Ventilationsbranschen erbjuds nu till försäljning.  

Bolagen har många fina möjligheter till utveckling både regionalt och nationellt och uppvi-

sar en genomgående god ekonomisk stabilitet över åren. Moderbolaget äger och förvaltar 

den fastighet i vilken verksamheten i Dotterbolaget bedrivs.  

Moderbolag 2018 2017 2016 

Omsättning 0,5 mkr 0,5 mkr 0,5 mkr 

Rörelsemarginal 10,3% 7,8% 37,3% 

Balansomslutning 11 mkr 11 mkr 11 mkr 

Eget kapital 10 mkr 10 mkr 10 mkr 

Soliditet 97,3% 96,9% 96,6% 

Ekstam & Partners gör det lättare att sälja och köpa företag!  

Genom våra tjänster skapas viktiga värden för både köpare och  

säljare av Bolag. Mer information finns på  www.ekstampartners.se 


