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Storskogen förvärvar Special Wheels   

 

Storskogen har ingått avtal om att förvärva aktierna i Specialfälgar i Kungsbacka 
Holding AB (Special Wheels). Bolaget är en oberoende leverantör av fälgar till 
personbilar och lastbilar i Norden. Bolaget rapporterade en konsoliderad omsättning 
på 317 miljoner kronor under 2020 och visar en fortsatt stark tillväxt under 2021 med 
god lönsamhet. Förvärvet förväntas att genomföras i början av december i år. 

Special Wheels är en designer och leverantör av fälgar och tillbehör till personbilar och lastbilar, främst under 
de egna varumärkena Nitro Wheels och Image Wheels. Bolaget är även generalagent för varumärkena OZ 
Racing, MSW by OZ, Sparco Wheels, ATS Wheels, Accuride och Speedline Truck. Bolaget har sitt 
huvudkontor i Kungsbacka med försäljningskontor i Norge och Finland samt lager i alla tre länder. Vid 
utgången av 2020 hade bolaget 40 anställda. Stefan Olsson, vd och minoritetsägare i Special Wheels, kommer 
att stanna kvar i sin nuvarande roll i bolaget. 

”Vi ser med spänning fram emot att tillsammans med vår nya ägare ska utveckla och ta vårt företag mot nya 
tydliga mål”, säger Stefan Olsson, vd, Special Wheels. 

Storskogen är sedan januari 2021 majoritetsägare i Continovagruppen AB som är moderbolaget till Continova 
AB (Sverige), Mobitec Aps (Danmark) och Filial Continova NUF (Norge) som är leverantörer av professionell 
utrustning och förbrukningsmaterial till däck-och bilverkstäder i Sverige och övriga Norden. Special Wheels 
kompletterar Continovagruppens erbjudande väl med nya produkter, marknader och kunder. Bolagen kommer 
att fortsätta att verka under sina respektive varumärken men Claes Törnqvist, vd för Continovagruppen och 
Stefan Olsson, vd för Special Wheels, menar att det finns tydliga möjligheter för bolagen att gemensamt 
förbättra sitt erbjudande mot sina kunder. 

 



 

 

 

Special Wheels kommer att ingå i Storskogens affärsområde Handel inom vertikalen Distributörer som 
Christer Hansson, EVP och Affärsområdeschef på Storskogen, ansvarar för. 

”Vi är väldigt glada över möjligheten att få förvärva Special Wheels och tror att det finns goda möjligheter för 
samarbeten med Continovagruppen, vilket ytterligare kommer stärka respektive bolags positioner i Norden. 
Med Stefans djupgående kompetens och långa historik med Special Wheels är vi övertygade om att bolaget har 
en fortsatt god utvecklingspotential framöver och vi ser fram emot att följa och stötta Special Wheels på sin 
resa.” säger Christer Hansson. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Christer Hansson, EVP och Affärsområdeschef Handel 
E-post: christer.hansson@storskogen.com  
 
Michael Metzler, Pressansvarig 
Telefon: +46 704 555 881 
E-post: michael.metzler@storskogen.com  
 

Om Storskogen 
Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, 
Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Vid halvårsskiftet 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter 
med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på närmare 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla 
affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden). 
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