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Storskogens dotterbolag Örnsbergs El, Tele & Data AB (”Örnsbergs El & Data”) har ingått avtal om att förvärva 
90,2 procent av aktierna i ElFabriken Sverige AB (”ElFabriken”). Företaget utför tjänster inom elinstallation och 
rapporterade en omsättning på cirka 20 MSEK och en EBITA på cirka 5,7 MSEK för räkenskapsåret 2021. 
ElFabriken är det tredje företaget att bli en del av Örnsberg El & Data efter förvärvet av El & Nätverksmontage 
tidigare i år. 

ElFabriken startades år 2017 med fokus på elinstallationer i Västerås och Mälardalen. Bolaget har sedan starten haft en 
lönsam tillväxt och sysselsätter idag ett tiotal anställda. ElFabriken har en diversifierad kundbas med fokus på 
lokalanpassningar och ombyggnationer. Dennis Gabbels, grundare och vd, kommer kvarstå i sin roll efter transaktionen. 

”ElFabriken ser fram emot att vidareutveckla bolaget tillsammans med ledningen i Örnsbergs El & Data som ger oss 
möjligheten att fortsätta utveckla vår verksamhet och personal. Vi är glada över detta och ser det som en del av en fortsatt 
långsiktig resa”, säger Dennis Gabbels, vd Elfabriken. 

ElFabriken är ett tilläggsförvärv till Örnsbergs El & Data som erbjuder el-installationstjänster samt fastighetsdrift-
övervakning i Stockholm med omnejd. Örnsbergs El & Data är en del av Storskogens vertikal Installation som ingår i 
affärsområde Tjänster. Mikael Partin, vd för Örnsbergs El & Data, anser att förvärvet av ElFabriken passar bra in i 
företagets strategi att, både organiskt och genom förvärv, växa sitt tjänsteerbjudande och sin geografiska närvaro. 

”ElFabriken är ett fint och framgångsrikt bolag med en värdegrund som jag och ledningen på Örnsbergs El & Data delar. Vi 
har en ambition att expandera tillsammans med det strukturkapital som Storskogen tillfört vår verksamhet, och genom 
detta förvärv får vi tillsammans med ElFabriken kapacitet att samverka på våra marknader och skapa synergier bolagen 
emellan. Jag ser fram emot att få vara en del av ElFabriken och Dennis fortsatta tillväxtresa”, säger Mikael Partin. 



 

STORSKOGEN | PRESSMEDDELANDE 2/2 
 

Förvärvet förväntas genomföras under det andra kvartalet 2022. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Thomas Larsson, Investment Director Tjänster 
+46 70 425 85 55 
thomas.larsson@storskogen.com  

Michael Metzler, Pressansvarig 
+46 73 305 59 55 
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 31 december 2021 bestod Storskogen 
av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor 
(som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden). 
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