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Storskogens dotterbolag SGD 
förvärvar Höganäs Träprofiler 
Pressmeddelande, 2022-06-09 

 

Storskogens dotterbolag SGD Sveriges Golvdistributörer AB (”SGD”) har förvärvat samtliga aktier i Höganäs 
Träprofiler AB (”Höganäs Träprofiler”). Höganäs Träprofiler är grossister av målade och fanerade trälister för 
inomhusbruk. Bolaget rapporterade en omsättning på cirka 26 MSEK och en EBITA på cirka 3,7 MSEK för 
räkenskapsåret som avslutades i april 2022. Höganäs Träprofiler blir SGD:s tolfte tilläggsförvärv sedan 
bolaget blev en del av Storskogen 2018. 

Höganäs Träprofiler grundades år 1992 och har sina rötter i familjeföretaget Janelist. Sedan 2006 har bolaget ägts och drivits 
av Henrik Sjöström och Johan Karlén som båda har gedigen erfarenhet av lister, trägolv och tillbehör. Bolagets försäljning 
sker främst till större och medelstora byggprojekt, men sortimentet lagerförs även hos några av Sveriges största 
byggvaruhus. Höganäs Träprofiler tillverkar också specialanpassade lister enligt kundens önskemål. Råvaran som bolaget 
använder kommer alltid från ett certifierat och miljöanpassat skogsbruk. 

Fredrik Alfredsson, vd för SGD, menar att förvärvet av Höganäs Träprofiler är ytterligare ett steg i ledet mot SGD:s strävan 
att bli Sveriges mest kompletta golvleverantör. 

”Med Höganäs Träprofiler kommer SGD att bredda sitt produkterbjudande vilket gör att vi kan bli en än mer komplett 
golvleverantör, främst inom renovering och tillbyggnadssegmentet. SGD kommer också att bidra till att Höganäs 
Träprofiler når ut till en större nationell bas av kunder som redan idag arbetar med SGD”, säger Fredrik Alfredsson, vd för 
SGD. 

SGD ingår i Storskogens vertikal Hus och hem, inom affärsområdet Handel. Höganäs Träprofiler blir SGDs tolfte 
tilläggsförvärv sedan bolaget blev en del av Storskogen 2018. Förvärvet tillträddes den 8 juni 2022. 

 
För mer information, vänligen kontakta: 
Christer Hansson, EVP och Affärsområdeschef Handel 
+46 (0) 73 598 06 19 
christer.hansson@storskogen.com  

Michael Metzler, Pressansvarig 
+46 (0) 73 305 59 55 
michael.metzler@storskogen.com  
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OM STORSKOGEN 
Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena 
Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH, Storbritannien och Singapore. Per den 31 mars 2022 bestod 
Storskogen av 122 affärsenheter med sammanlagt cirka 11 000 anställda och en årsomsättning på över 29 
miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden). 

 


