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Storskogen förvärvar Christ & 
Wirth, ett specialistbolag inom 
byggnadsinstallationer i 
Tyskland 
Pressmeddelande, 2022-02-11 

 

 
 

Storskogen har förvärvat en majoritetsandel i Christ & Wirth Haustechnik GmbH (”Christ & Wirth”), en 
fullserviceleverantör av byggnadsinstallationstjänster och en väletablerad specialist inom värme, ventilation 
och luftkonditionering (”HVAC”) samt sanitära system. Bolaget sysselsätter omrking 45 personer i närheten 
av Leipzig och genererade en omsättning om cirka 25 MEUR under 2021.  

Christ & Wirth är baserade i Zwenkau i delstaten Saxen och tillhandahåller byggnadstjänster inom planering, konsultation, 
distribution och underhåll av byggnadsutrustning och anordningar. Bolaget är en väletablerad specialist inom HVAC 
installationer och sanitetssystem för storskaliga projekt kring Frankfurt, Leipzig och Berlin. I syfte att säkerställa företagets 
framtida tillväxt och långsiktig utveckling beslutade sig grundaren och vd Frank Wirth nyligen för att starta en 
strukturerad successionsordning. 

”Jag är glad för att ha funnit en långsiktigt ny ägare i Storskogen med vilka jag kan fortsätta Christ & Wirths framgångsrika 
resa och påbörja min successionsplanering tidigt. Jag kommer även fortsättningsvis att ha en betydande minoritetsandel i 
Christ & Wirth och vara verkställande direktör i bolaget och tillsammans med Storskogen kommer jag gradvis att utöka vår 
ledningsgrupp”, säger Frank Wirth, grundare och vd i Christ & Wirth. 

Med förvärvet av Christ & Wirth består Storskogen av totalt åtta bolag i Tyskland och Lars Nottehed, vd för Storskogen 
Tyskland, menar att bolaget passar väl in bland Storskogens övriga verksamheter.   
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”Christ & Wirth är med sin gedigna expertis inom byggnadsteknologi och sin bredd av tjänster ett utmärkt tillskott till 
Storskogens kompetens och innehav inom installation och ett starkt komplement till våra industriella verksamheter i 
Tyskland. Vi önskar hela teamet på Christ & Wirth varmt välkomna till Storskogen-familjen och ser fram emot vårt 
framtida samarbete,” säger Lars Nottehed, vd för Storskogen Tyskland.  

Om Christ & Wirth 
Christ & Wirth är specialiserade inom installation och underhåll av HVAC-system för byggnationsprojekt. Bolaget har 
gedigen erfarenhet i utförandet av storskaliga projekt som ofta täcker hela utbudet inom HVAC tjänster. Christ & Wirth 
har sedan bolaget grundades genomfört mer än 130 projekt.  

Transaktionen är avhängig myndigheters godkännande och förväntas slutföras under första kvartalet 2022.   

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Lars Nottehed, vd, Storskogen Tyskland  
Telefon: +49 172 1810 911 
E-post: lars.nottehed@storskogen.com  
 
Frank Wirth, Grundare och vd 
Christ & Wirth Haustechnik GmbH 
Telefon: +49 34203 43340 
E-post: frank.wirth@cuw-ht.de 

Michael Metzler, Pressansvarig 
Telefon: +46 (0)733 055 955 
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. Per den 30 september 2021 bestod Storskogen 
av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på över 19 miljarder kronor (som 
om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden). 
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