
PRESSMEDDELANDE 
2018-12-18 

 

STORSKOGEN KÖPER ARAT GROUP 
 
ARAT Group med ALMAB, Renholmen och Arivislanda har idag förvärvats av 
Storskogen AB från Provator AB.  
 
ARAT Group levererar högteknologisk utrustning till sågverks- och 
vidareförädlingsindustrin. De tre bolagen drivs fristående och omsätter tillsammans 
300mkr och har 100 anställda. 
 
Storskogen är en industri och handelskoncern som idag äger 28 svenska bolag med en 
omsättning på drygt 4 miljarder kronor. Storskogen är en stabil och långsiktig ägare med 
ambitionen att växa organiskt samt genom förvärv.  
 
 
”Vi är en långsiktig och stark ägare som ser god potential i ARAT Group med dessa tre 
fina bolag och starka varumärken” säger Daniel Kaplan VD och Partner på Storskogen.   
 
”Vi ser fram emot att fortsätta utveckla våra tre ledande bolag i positiv anda tillsammans 
med Storskogen, som också möjliggör ytterligare förvärv till gruppen” säger Johan 
Andersson, VD ARAT Group. 
 
Bolagen kommer fortsätta drivas separat men ingå i en gemensam ägarstruktur.  
 
 

 
 
 
 
 
 
För mer information, kontakta gärna: 
Johan Andersson 
VD ARAT Group AB 
Tel: 0701-623314  
E-post: johan.andersson@arat.se 

 
Daniel Kaplan 
VD/Partner Storskogen AB 
Tel: 073–9209400 
E-post: daniel@storskogen.com 
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Om Storskogen AB 

Vi är långsiktiga ägare, som förvärvar och utvecklar små och mellanstora företag, 
primärt i Sverige. Vi vill alltid vara huvudägare i bolagen vi förvärvar. Vår styrka är 
vår förmåga att se och förstå varje företags unika förutsättningar, behov och 
potential. 
Ledningen i Storskogen består av Daniel Kaplan, Alexander Bjärgård, Peter Ahlgren 
och Ronnie Bergström. Med mångårig erfarenhet från företagande och som anställda 
i olika linje- och stabsbefattningar är vi operationella i vårt anslag och sätter 
bolagens kunder och anställda i fokus snarare än finansiella nyckeltal. Det är enligt 
vår erfarenhet det bästa sättet att nå långsiktig god lönsamhet. 
Vi drar också nytta av vår ägarkrets i arbetet med att stötta de företag vi förvärvar. 
Bland ägarna till Storskogen finns ett antal kapitalstarka privatpersoner med 
långsiktigt ägarperspektiv. Ägarna är själva framgångsrika företagare och förstår 
företagandets utmaningar och drivkrafter. 

 


