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SSG køber EBE og skaber førende svensk skadeservicevirksomhed 

SSG Group (SSG), der er en førende nordisk leverandør af skadeservice og beslægtede ydelser, styrker 

tilstedeværelsen i det svenske marked væsentligt med erhvervelsen af EBE Gruppen (EBE), der er den 

førende leverandør af skadeservice i det vestlige Sverige med omkring 120 medarbejdere, seks skadecentre 

og hovedsæde i Göteborg. 

Sammen vil SSG og EBE udgøre en af Sveriges største skadeservicevirksomheder med flere end 300 

medarbejdere, 15 skadecentre og særligt stærke markedspositioner inden for assistance til 

forsikringsselskaber, entreprenørvirksomheder, ejendomsforeninger og -selskaber samt kommuner. 

”Vi er glade for at tage dette vigtige skridt på det svenske marked med købet af EBE, der er en veldrevet og 

særdeles anerkendt virksomhed med en stærk historik og gode vækst- og udviklingsmuligheder. SSG 

leverer på den strategiske målsætning om at løfte salget i Sverige, og vi ser meget frem til samarbejdet med 

ledelse og medarbejdere i EBE om at styrke den svenske platform, skabe endnu bedre kundeservice og 

sikre øget skala, kvalitet og effektivitet i forretningen,” siger Sonny Nielsen, Group CEO i SSG. 

EBE fortsætter uændret og under samme brand som en del af SSG-koncernen, der også er markedsleder i 

Danmark og har en stærk position i det norske marked. I forbindelse med transaktionen gennemfører 

ejerkredsen i EBE et generationsskifte, hvor Jan Slättmyr og Per Slättmyr forlader virksomheden, mens 

administrerende direktør Philip Bayati og divisionsdirektør Trond Larsen fortsætter i ledelsen og indtræder 

som medejere af SSG-koncernens samlede svenske aktiviteter. 

”Partnerskabet med SSG er både en unik mulighed for at gennemføre et veltilrettelagt generationsskifte i 

EBE og et naturligt led i videreudviklingen af forretningen med afsæt i en stærkere platform med langt større 

geografisk rækkevidde. Vi skaber en landsdækkende skadeservicevirksomhed, som også fremover vil være 

kendetegnet ved tætte kunderelationer og et skarpt fokus på kvalitet og kundeservice. Vi ser frem til at 

trække på SSG’s samlede kompetencer og bidrage til koncernens fortsatte vækst og fremgang i det 

attraktive svenske marked i de kommende år,” siger Philip Bayati, administrerende direktør i og medejer af 

EBE. 

SSG’s ekspansion i det svenske marked sker i forlængelse af Polaris’ erhvervelse af aktiemajoriteten i 

koncernen og med henblik på at skabe den mest attraktive skadeservicepartner i Skandinavien gennem 

videndeling, digitalisering, fremragende kundeservice og investeringer i effektive salgs- og driftsprocesser 

samt et skarpt fokus på yderligere opkøbsmuligheder. Erhvervelsen af EBE skal understøtte den fremtidige 

vækst i det svenske marked og medfører ingen ændringer i eksisterende samarbejdsaftaler eller 

kundeforhold. 

Parterne har aftalt ikke at oplyse købsprisen. 
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Om SSG (www.ssg.dk) 

SSG-koncernen blev etableret i Danmark i 1993 og er i dag en førende leverandør af skadeservice samt 

industri- og ejendomsservice i Norden. SSG har stærke kompetencer inden for vedligeholdelse af 

bygningsaktiver, forebyggelse og minimering af skader samt bevaring af værdier. Virksomheden har siden 

2012 gennemført flere strategiske opkøb og er nu landsdækkende i Danmark, Norge og Sverige med 

omkring 900 medarbejdere og 51 SSG-ejede centre samt 4 franchiseejede centre. 

 

Om EBE (www.ebegruppen.se) 

EBE Gruppen blev etableret i 1960 og er i dag den førende leverandør af skadeservice i det vestlige Sverige 

med omkring 120 medarbejdere, seks skadecentre og hovedsæde i Göteborg. EBE tilbyder skadeservice 

inden for områder som brand- og vandskade samt skimmelsvamp, ligesom virksomheden er specialiseret i 

fugtkontrol samt asbest- og PCB-håndtering. Kunderne udgøres i vid udstrækning af forsikringsselskaber, 

ejendomsforeninger og -selskaber samt kommuner. 

 

Om Polaris (www.polarisequity.dk) 

Polaris er en nordisk kapitalfond med hovedsæde i København, som investerer i veletablerede mellemstore 

virksomheder i Norden. Polaris har siden 1998 rejst 4 fonde med mere end 9 mia. kr. i kapitaltilsagn. Polaris’ 

investeringsfokus er virksomheder med vækst- samt udviklingspotentiale. Polaris har til dato investeret i 40 

virksomheder, hertil kommer flere end 70 tillægsinvesteringer til porteføljevirksomhederne. Polaris ejer i dag 

13 virksomheder med en samlet omsætning på 7 mia. kr. og 5.000 ansatte. 
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