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CR VENTURES INGÅR LOI OM FÖRVÄRV AV MELIUS ASSISTANS AB 

 

CR Ventures AB har ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i 

Melius Assistans AB. ("Transaktionen").  

 

Transaktionen mellan CR Ventures AB och Melius Assistans AB i korthet: 

 

● Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal. 

● Köpeskillingen för Melius Assistans AB uppgår indikativt till 16 MSEK med möjlighet 

till ett visst tillägg efter 24 månader. Eventuellt tillägg beräknas enligt följande: EBIT 

för perioden 20220601-20230531, till belopp överstigande 4 MSEK multiplicerat med 

4. 

● Efter transaktionens genomförande kommer CR Ventures AB inneha 100% av aktierna 

och rösterna i Melius Assistans AB. 

● Ambitionen är att Transaktionen, efter sedvanlig due diligence, ska slutföras skyndsamt 

och vara klar innan utgången av mars 2022.  

 

Om Melius Assistans AB: 

 

Under den rullande 12 månaders perioden per januari 2022 genererade Melius Assistans AB en 

omsättning om 110 MSEK med en EBIT om 4 MSEK.  

 

Melius huvudsakliga verksamhet utgår dels från huvudkontoret i Örebro och dels från ett 

mindre kontor i Stockholm. Verksamheten har bedrivits sedan 2013 och har ett mycket gott 

renommé i branschen. Melius Assistans AB har ca 350 anställda. 

 

"Melius Assistans AB är ett välskött bolag med en profil som kompletterar vår verksamhet.  Vi 

förstärker vår redan betydande lokala närvaro i Örebro och breddar vår kundbas i Stockholm. 

Med redan befintlig spetskompetens i CR Ventures AB vässar vi tillsammans med Melius 

Assistans AB vårt erbjudande ytterligare vilket sammantaget med påtagliga synergieffekter gör 

detta till en mycket bra affär. Vi accelererar nu tempot i våra förvärv, utan att göra avkall på 

våra högt ställda krav på kvalitet och affärsmässighet." Säger Mathias Blomberg, VD CR 

Ventures AB 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

 

Mathias Blomberg, VD 

 

mathias.blomberg@curira.se 

 

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 08.55.  
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