Pressmeddelande
Göteborg den 13 januari 2021

JCE växer genom förvärv av livsmedelsteknikbolaget OctoFrost AB
JCE förstärker satsningen inom produkt och industri segmentet via förvärv av majoritetspost i
OctoFrost AB, en globalt framstående leverantör av automatiserad processutrustning för
värmebehandling av livsmedel. Bolagets grundare, Ruben Larsson kommer med familj att kvarstå som
minoritetsägare.
OctoFrost AB har levererat sina innovativa och energieffektiva lösningar till kunder i över 50 länder på
fem kontinenter i sin strävan mot en mer hållbar värld med bättre livsmedelskvalitet och minskat
matsvinn. Bolaget fokuserar på värmebehandling och infrysning genom utveckling och försäljning av
högautomatiserade utrustningar för blanchering, kokning, kylning och IQF-frysning (Individual Quick
Freeze). Bolaget grundades 1999 i Malmö och har sedan dess vuxit till en globalt erkänd leverantör av
industriella produkter och lösningar för livsmedelsprocessindustrin.
”OctoFrost har en stark position inom en väldefinierad nisch som drivs av en underliggande trend mot
högkvalitativa och hållbara livsmedel. Vår ambition är att tillsammans med grundarfamiljen
långsiktigt utveckla och växa bolaget både inom nuvarande och nya produktsegment”, säger Erik
Forslund, ansvarig för det onoterade produkt- och industrisegmentet hos JCE.
”Vi är mycket glada för denna investering som förstärker vårt fokus på högkvalitativa nischade
industri- och produktbolag. Våra styrkor som aktiv ägare tillsammans med det fina entreprenörskap
som finns i OctoFrost skapar en bra grund för vårt långsiktiga partnerskap”, säger Carl Backman, VD
JCE.
”Vi är väldigt glada att få fortsätta utveckla bolaget tillsammans med JCE och nå ut till ännu fler kunder
över hela världen. Tillsammans kommer vi att kunna utveckla bolaget till nästa nivå med hjälp av vår
grund och JCE’s kompetens och kapacitet”, säger Ruben Larsson, grundare av OctoFrost.
Rasmus Larsson, som varit VD sedan 2013, kommer tillsammans med sin ledningsgrupp att fortsätta
leda bolaget framåt.
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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 Octofrost AB
Octofrost är ett privatägt bolag med säte i Malmö. Bolaget tillverkar utrustning till livsmedelsindustrin med fokus på värmebehandling och
infrysning och har verksamhet i Sverige, Holland och USA. www.octofrost.com

