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Teqnion förvärvar företagsgruppen INNOGUARD UGAB 

Teqnion AB har idag förvärvat samtliga aktier i INNOGUARD UGAB-gruppen.  

INNOGUARD UGAB-gruppen, bestående av Innoguard UtvecklingsGrupp AB, UGAB Industries 
Aktiebolag, UGAB Components AB och UGAB Aktiebolag, utvecklar, tillverkar och marknadsför 
laboratorie- och medicintekniska produkter för att integrera dem i laboratorier och vårdmiljöer. 
Produkterna säljs under eget varumärke till bolagets kunder i Skandinavien.  

Gruppen grundades för 20 år sedan av Johan Jönsson som med sin passion för att utveckla 
innovativa produkter och kundanpassade helhetslösningar har tagit INNOGUARD UGAB till en 
ledande marknadsposition i en tydlig och växande industrinisch. Kunderna återfinns både inom den 
statliga och den privata sektorn med en fin diversifiering mellan olika branscher. Johan kommer att 
fortsätta som VD även efter ägarbytet. 

De senaste tre åren har INNOGUARD UGAB-gruppen i snitt omsatt strax över 50 Msek och genererat 
ett rörelseresultat om cirka 7 Msek. Teqnion finansierar förvärvet genom egen kassa samt banklån. 

”Johan har tillsammans med sitt gäng byggt ett fantastiskt fint bolag med framtiden för sig!  Med 
genuin passion för smarta lösningar och stor ingenjörskonst erbjuder INNOGUARD UGAB ledande 
labinredning som överträffar kundernas höga kvalitetskrav. Vi är superstolta att nu välkomna 
INNOGUARD UGAB in i Teqnionfamiljen!” säger Johan Steene, VD för Teqnion. 

”Teqnion har visat stor förståelse för vår kultur, marknad och utvecklingsmöjlighet. Jag är övertygad 
om att INNOGUARD UGAB med hjälp av Teqnions stöd kan ta sig till nya höjder.”, säger 
INNOGUARD UGAB-gruppens VD och grundare Johan Jönsson. 

Förvärvet kommer att ingå i Teqnions affärsområde Niche. 

Förvärvet sker med omedelbart tillträde till aktierna och förväntas ha en marginellt positiv effekt på 
Teqnions resultat för innevarande år.   

Läs mer om Teqnion på www.teqnion.se 
 

För mer information, vänligen kontakta:  
Johan Steene, VD, Telefon: +46 73 333 57 33, E-mail: johan.steene@teqnion.se 
Susanna Helgesen, CFO/IR, Telefon: +46 70 827 86 36, E-mail: susanna.helgesen@teqnion.se  

Teqnion AB  
Evenemangsgatan 31 A,  
169 79 Solna  
Tel: 08-655 12 00,  
E-mail: info@teqnion.se 

Teqnion AB är en förvärvande industrikoncern med självständiga dotterbolag grupperade i tre 
affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och 
specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, 
maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både 
genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions 
försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad. 

Bolagets aktier TEQ handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-post 
certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. 


