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SSG kjøper EBE og skaper ledende svensk skadeservicevirksomhet 

SSG Group (SSG), som er en ledende nordisk leverandør av skadeservice og beslektede tjenester, styrker 

tilstedeværelsen i det svenske markedet vesentlig med kjøpet av EBE Gruppen (EBE), som er den ledende 

leverandøren av skadeservice i det vestlige Sverige med omkring 120 medarbeidere, seks skadesentre og 

hovedsete i Göteborg. 

Sammen vil SSG og EBE utgjøre en av Sveriges største skadeservicevirksomheter med mer enn 300 

medarbeidere, 15 skadesentre og særlig sterke markedsposisjoner innen assistanse til forsikringsselskaper, 

entreprenørvirksomheter, eiendomsforeninger og -selskaper samt kommuner. 

”Vi er glade for å ta dette viktige skrittet på det svenske markedet med kjøpet av EBE, som er en veldrevet 

og meget anerkjent virksomhet med en sterk historikk og gode vekst- og utviklingsmuligheter. SSG leverer 

på den strategiske målsetningen om å løfte salget i Sverige og vi ser fram til samarbeidet med ledelsen og 

medarbeiderne i EBE om å styrke den svenske plattformen, skape enda bedre kundeservice og sikre økt 

skala, kvalitet og effektivitet i forretningen,” sier Sonny Nielsen, Group CEO i SSG. 

EBE fortsetter uendret og under samme merkevarenavn som en del av SSG-konsernet som også er 

markedsleder i Danmark og har en sterk posisjon i det norske markedet. I forbindelse med transaksjonen 

gjennomfører eierkretsen i EBE et generasjonsskifte hvor Jan Slättmyr og Per Slättmyr forlater 

virksomheten, mens administrerende direktør Philip Bayati og divisjonsdirektør Trond Larsen fortsetter i 

ledelsen og går inn som medeiere av SSG-konsernets samlede svenske aktiviteter. 

”Partnerskapet med SSG er både en unik mulighet for å gjennomføre et godt tilrettelagt generasjonsskifte i 

EBE og et naturlig ledd i videreutviklingen av forretningen med en sterkere plattform med langt større 

geografisk rekkevidde. Vi skaper en landsdekkende skadeservicevirksomhet som også framover vil være 

kjennetegnet ved tette kunderelasjoner og et skarpt fokus på kvalitet og kundeservice. Vi ser fram til å trekke 

på SSGs samlede kompetanse og bidrag til konsernets fortsatte vekst og framgang i det attraktive svenske 

marked i de kommende år,” sier Philip Bayati, administrerende direktør i og medeier i EBE. 

SSGs ekspansjon i det svenske markedet skjer i forlengelse av Polaris kjøp av aksjemajoriteten i konsernet 

og med henblikk på å skape den mest attraktive skadeservicepartneren i Skandinavia gjennom 

kunnskapsdeling, digitalisering, fremragende kundeservice og investeringer i effektive salgs- og 

driftsprosesser samt et sterkt fokus på ytterligere oppkjøpsmuligheter. Kjøpet av EBE skal støtte den 

framtidige veksten i det svenske markedet og medfører ingen endringer i eksisterende samarbeidsavtaler 

eller kundeforhold. 

Partene har avtalt ikke å opplyse kjøpsprisen. 
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Om SSG (www.ssg.dk) 

SSG-konsernet ble etablert i Danmark i 1993 og er i dag en ledende leverandør av skadeservice samt 

industri- og eiendomsservice i Norden. SSG har høy kompetanse innen vedlikehold av bygningsaktivaer, 

forebygging og minimering av skader samt bevaring av verdier. Virksomheten har siden 2012 gjennomført 

flere strategiske oppkjøp og er nå landsdekkende i Danmark, Norge og Sverige med omkring 900 

medarbeidere og 51 SSG-eide sentre samt 4 franchiseeide sentre. 

 

Om EBE (www.ebegruppen.se) 

EBE Gruppen ble etablert i 1960 og er i dag den ledende leverandøren av skadeservice i det vestlige 

Sverige med omkring 120 medarbeidere, seks skadesentre og hovedsete i Göteborg. EBE tilbyr 

skadeservice innen områder som brann- og vannskade samt skimmelsopp, og virksomheten er også 

spesialisert i fuktkontroll samt asbest- og PCB-håndtering. Kundene utgjøres i vid utstrekning av 

forsikringsselskaper, eiendomsforeninger og -selskaper samt kommuner. 

 

Om Polaris (www.polarisequity.dk) 

Polaris er et nordisk kapitalfond med hovedsete i København som investerer i veletablerte mellomstore 

virksomheter i Norden. Polaris har siden 1998 opprettet 4 fond med mer enn 9 milliarder kroner i 

kapitaltilsagn. Polaris sitt investeringsfokus er virksomheter med vekst- samt utviklingspotensial. Polaris har 

til dato investert i 40 virksomheter, i tillegg kommer fler enn 70 tilleggsinvesteringer til 

porteføljevirksomhetene. Polaris eier i dag 13 virksomheter med en samlet omsetning på 7 milliarder kroner 

og 5.000 ansatte. 
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