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Storskogen Norge förvärvar 
Cutrin Norge 
Pressmeddelande, 2022-10-06 

 
  

Storskogen har förvärvat 100 procent av aktierna i Cutrin Norge Gruppen AS (”Cutrin Norge”). Företaget 
distribuerar professionella hårvårdsprodukter och är en exklusiv norsk distributör av varumärken som Cutrin, 
Moroccanoil, REF, Paul Mitchell och Special 1. Cutrin Norge rapporterade en omsättning om 192 MNOK och en 
EBITA om 27 MNOK för räkenskapsåret 2021. Med sitt imponerande utbud av varumärken och starka nätverk 
av kunder, utgör Cutrin Norge ett betydelsefullt komplement till Storskogens vertikal Hälsa och skönhet. 

Cutrin Norge har totalt 53 anställda och huvudkontor i Trondheim, med lagerlokaler i Trondheim, Bergen och 
Lillehammer. Cutrin Norge var ursprungligen tre separata enheter, alla familjeägda och verksamma som partners, med 
historik som går tillbaka till mitten av 1980-talet. Bolaget har genom åren byggt upp en stark position och goda relationer 
med sina kunder och leverantörer på den norska marknaden för professionella hårvårdsprodukter. Rune Langørgen, vd för 
Cutrin Norge, kvarstår i sin roll efter förvärvet. 

”Efter närmare fyrtio fantastiska år ingår nu Cutrin Norge partnerskap med Storskogen för att fortsätta utveckla och stärka 
bolaget och dess position på marknaden för professionella hårvårdsprodukter. Jag är övertygad om att det kommer att 
finnas utmärkta möjligheter till samarbete med de andra företagen inom koncernen och att Cutrin Norge, med vår långa 
historia och starka partnerskap med såväl kunder som varumärken, kommer stärka bolagsgruppen ytterligare. Vi ser fram 
emot att fortsätta utveckla vårt erbjudande tillsammans med Storskogen”, säger Rune Langørgen, vd för Cutrin Norge.  

Cutrin Norge kommer ingå i Storskogens vertikal Hälsa och skönhet inom affärsområde Handel. Förvärvet är ett 
tilläggsförvärv som görs genom ett nybildat holdingbolag bestående av Alba, Baldacci och Frends, som alla är starka aktörer 
på den nordiska marknaden för professionella hårvårdsprodukter. Förvärvet är det åttonde som görs av Storskogen Norge, 
som leds av Karianne Melleby.  

”Cutrin Norge är ett välskött företag med många starka varumärken och kundrelationer, som kommer att passa utmärkt 
inom Storskogens vertikal Hälsa och skönhet. Vi ser fram emot att fortsätta den spännande tillväxtresa som företaget haft 
sedan start, tillsammans med hela teamet på Cutrin Norge”, säger Karianne Melleby, vd Storskogen Norge. 

Tilläggsförvärvet tillträddes den 5 oktober 2022. 
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För mer information, vänligen kontakta: 
Karianne Melleby, vd Storskogen Norge 
+47 (0)41 55 81 48 
karianne.melleby@storskogen.com  

Michael Metzler, Pressansvarig 
+46 (0)73 305 59 55 
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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