Göteborg den 17 januari 2022

JCE förvärvar Singer & Sohn GmbH
JCE har förvärvat en majoritetspost i det tyska bolaget Singer & Sohn
GmbH som utvecklar och levererar automatiserad processutrustning
till den europeiska livsmedelsindustrin.
Singer & Sohn grundades 1988 i Berching, Tyskland och har idag en internationell kundbas med över
500 kunder samt en omsättning 2021 på ca 115 MSEK. JCE kommer att som aktiva ägare utveckla
bolaget vidare i partnerskap med familjen Singer som kvarstår som minoritetsägare samt behåller sina
operativa roller i bolaget. I ett första steg kommer fokus att ligga på en fortsatt internationalisering
samt breddning av erbjudandet.
Förvärvet av Singer & Sohn görs genom JCEs helägda dotterbolag Viltor AB som fokuserar på hållbara
industri och produktbolag. Singer & Sohn kommer tillhöra Viltors affärsområde “Food Processing and
Automation” där Viltor gjorde sitt första förvärv under 2021 med Malmöbaserade OctoFrost AB som
erbjuder automatiserad processutrusning för värmebehandling av livsmedel.
“Vi bygger en företagsgrupp inom en industri som är väl positionerad för att gynnas bland annat av de
trender vi ser inom hållbarhet i marknaden. Singer & Sohn har stor potential för fortsatt internationell
tillväxt och diversifiering bland annat drivet av ökad automatisering inom processindustrin för
livsmedel”, säger Erik Forslund, VD för Viltor och ansvarig för affärsområdet ”Industry and Product”
på JCE.
“Vi är mycket glada att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med JCE och dra nytta av deras
erfarenhet från liknande bolag och situationer för att accelerera vår tillväxt. Vårt kunnande
tillsammans med JCE skapar goda framtida möjligheter för Singer & Sohn och våra nuvarande och
blivande kunder”, säger Manfred Singer, del av grundarfamiljen och VD för Singer & Sohn.
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Om JCE
JCE är ett privatägt, diversifierat investmentbolag med säte i Göteborg. JCE har en stark historia av att skapa framgångsrika företag sedan
starten 1971 och har idag via sina innehav drygt 5 000 anställda runt om i världen. JCE investerar både i noterade och onoterade bolag och
har en bred investeringsportfölj med företag bland annat inom produkt/industri, digitaliseringstjänster och mjukvara. www.jce.se
Om Singer & Sohn GmbH
Singer & Sohn är ett privatägt bolag med säte i Berching, nära Munchen i Tyskland. Bolaget designar, utvecklar och tillverkar
automationslösningar, robotsystem och värmebehandlingsutrustning till den europeiska livsmedelsindustrin. www-singer-und-sohn.de
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