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CMTi blir en del av  
Storskogen Group 
Pressmeddelande, 2022-10-03 

 
 
 
Storskogen har investerat i CMTi Pte. Ltd. (”CMTi”), en ledande specialist på interconnect-lösningar i 
Singapore. CMTi är Storskogens sjätte förvärv inom vertikalen Automation under de senaste tolv månaderna, 
och kommer att tillföra vertikalen omfattande kompetens inom montering av ledningsnät och kablar.  

Sedan bolaget grundades 2005 har CMTi vuxit till en ledande aktör inom montering av ledningsnät, kablar och 
elektromekanik i Sydostasien. Idag har CMTi totalt 384 anställda, huvudkontor i Singapore och en fabrik strategiskt 
belägen i Bintan, Indonesien. Företaget tillhandahåller en helhetslösning inom montering av ledningsnät och kablar, och 
har en stark historik av att leverera högkvalitativa produkter till slutkunder inom sina segment medicin, fordon, industri 
och flyg. 

Den befintliga ledningsgruppen kommer att fortsätta driva verksamheten under ledning av aktieägarna Charlie Cheng och 
Mark Goh. Bägge två avser att stanna kvar i bolaget på lång sikt och kvarstår därtill som betydande aktieägare i bolaget.  

”Storskogen passar CMTi mycket bra, både kulturellt och affärsmässigt. De kommer att vara en stabil och stöttande ägare, 
och vi är övertygade om att vi kan åstadkomma en ännu snabbare tillväxt med Storskogens nätverk. Jag ser mycket fram 
emot att fortsätta bygga verksamheten tillsammans med Storskogen”, säger Charlie Cheng.  

”Vi kommer att fortsätta leverera samma goda service och kvalitet till våra kunder. Med Storskogens stöd kan vi investera i 
våra team och öka vår kapacitet att växa tillsammans med våra kunder”, säger Mark Goh. 

CMTi är Storskogens andra förvärv i Asien, genom investeringsorganisationen i Singapore som leds av Shuo-yen Choo. 
Med bolagets omfattande kompetens inom montering av ledningsnät och kablar utgör det ett viktigt tillskott till 
Storskogens vertikal Automation, inom affärsområde Industri. Vertikalen är ett fokusområde för Storskogen och har under 
den senaste 12-månadersperioden genomfört sex förvärv i flertalet geografier. 

”Vi är glada över att välkomna CMTi och deras medarbetare till Storskogen, där de kommer att passa mycket bra in bland 
de andra bolagen i gruppen. Företaget har åstadkommit imponerande tillväxt och har en fin historik av att erbjuda hög 
kvalitet och service till sina globala storkunder. Jag är övertygad om att CMTi kommer att fortsätta utvecklas under Charlie 
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och Marks fortsatta ledarskap, med stöd av Storskogen, och att vi tillsammans kan stärka bolaget så att det når sin fulla 
potential”, säger Shuo-yen Choo, vd Storskogen Singapore.   

Förvärvet tillträddes den 3 oktober 2022. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Shuo-yen Choo, vd Storskogen Singapore  
shuoyen.choo@storskogen.com   
 

Michael Metzler, Pressansvarig 
+46 73-305 59 55 
+46 76-600 24 30 
michael.metzler@storskogen.com 
 

OM STORSKOGEN 
Storskogen är en internationell koncern av bolag inom Handel, Industri och Tjänster. Vi är unikt positionerade att 
med en evig ägarhorisont identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara 
affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning med en aktiv 
styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen är noterat på Nasdaq Stockholm, har fler än 12 000 
anställda och en diversifierad portfölj av bolag med en proformerad årsomsättning på SEK 35,7 miljarder (RTM). 
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