
SCP skapar
industriella värden





När vi grundade Small Cap Partners 2007 var målet att skapa en plattform för 

lönsamma investeringar i sydsvenska företag. Samma år inleddes arbetet med  

investeringsportföljen SCP I, i och med förvärvet av Blinkfyrar AB. Med facit i 

hand kan vi säga att SCP I var en framgångsrik satsning. Den årliga avkastningen 

till våra investerare blev hela 35 procent.

 Vår andra fond SCP II lanserade vi 2016 och förvärvade direkt Silver Weibull 

och 2018 Opo Scandinavia. 2019 lanserade vi SCP III där vi hittills förvärvat tre  

bolag – Lundströms Golv, Golv & Kakel samt Nutid. Under Q2-Q3 2020 kommer vi 

att genomföra fund raising till SCP IV. 

 Teamet bakom Small Cap Partners består av en grupp personer med lång  

erfarenhet från ledande positioner inom svenskt näringsliv. Med hög industriell 

kompetens har vi rätt förutsättningar för att utveckla de företag vi förvärvar  

och lyfta deras lönsamhet till ännu högre nivåer. Allt med målet att generera en 

ansvarsfull och trygg investering, som ger god avkastning på insatt kapital.

 Vi hälsar dig varmt välkommen till Small Cap Partners, både om du vill  

investera eller om du äger ett företag du avser sälja.

Investerar i lönsamhet
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THOMAS WIKLUND
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070-818 8622
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070-598 1373
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070-346 9578

PER NILSSON

per.nilsson@smallcappartners.se

070-141 5448 

MIKAEL JONSON

mikael@smallcappartners.se

070-678 1001 

JESPER JELMTEG

jesper@smallcappartners.se

070-555 5570





SCP är en investerare som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag, 

primärt i södra Sverige. Företagen ska ha en god marknadsposition och en över-

skådlig och lätt förståelig verksamhet. Omsättningen i förvärvsbolagen bör ligga  

i spannet 50-250 MSEK, och de bör ha en god rörelsemarginal.

 Om förutsättningarna är de rätta kan vi investera i många olika branscher.  

Däremot är företagets utvecklingsfas av största intresse. Generationsskifte i ett  

familjeföretag är ofta en lämplig tidpunkt för en extern investerare. Detsamma  

gäller när ett företag behöver ta nästa steg i sin utveckling och en extern investe-

rare kan tillföra nödvändigt kapital och kunskap.

AKTIVA ÄGARE

SCP går aktivt in i det förvärvade bolaget genom att vid behov tillsätta en ny  

ledning, samt genom att delta i styrelsearbetet. Efter fem år bör omsättning och 

resultat i före- taget ha ökat med 50 procent. Målet är att kunna avyttra företaget 

inom en fem- till sjuårsperiod, med en årlig avkastning till investerarna om minst  

13 procent.

 Som aktiva ägare i det förvärvade bolaget tillför vi både kapital och kompetens. 

SCP kan bli den katalysator som får ett företag att nå sin fulla potential. Nytänk-

ande och med en förmåga att se förbättringsmöjligheter gör att SCP kan skapa 

betydande värde i rätt företag.

INVESTERA I SCP

Efter framgångarna med SCP I - III söker vi nu investerare till SCP IV. Fonden  

startar upp under Q2-Q3 2020. Beräknad investeringsperiod för SCP IV är 5-7 år. 

Både privatpersoner, family offices, stiftelser och liknande är välkomna att investera.

 Small Cap Partners verkar för transparens och öppenhet. Du kan vara trygg  

i att vår investeringsmodell på ett ansvarsfullt sätt är anpassad till svenska regler 

och svensk skattelagstiftning. En investering är alltid förenad med risk, dina pengar 

kan givetvis både öka och minska i värde.

Vi utvecklar företag
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Blinkfyrar grundades år 1960, med inriktning på blinklampor till vägarbeten.  

Verksamheten kompletterades efterhand även med trafikavstängningsmateriel 

och vägmärken. År 2007 stod det ägarledda företaget inför ett generationsskifte 

och Small Cap Partners inledde diskussioner om att förvärva verksamheten.  

Parterna enades och Jonas Forsvall utsågs till ny VD och delägare.

 – Jag såg redan inledningsvis att Blinkfyrar var ett i grunden välskött och  

stabilt företag, om än med behov att ta ett utvecklingskliv. Och eftersom detta 

skulle bli en spännande uppgift antog jag med glädje utmaningen att leda före- 

taget, säger Jonas Forsvall.

ÖVERTRÄFFADE MÅLEN

Vid förvärvet av Blinkfyrar var omsättningen strax under 100 miljoner kronor, med 

ett resultat på cirka 8,5 miljoner kronor. Förutom tillsättningen av ny VD intog 

SCP I även platser i styrelsen, för att kunna bistå ledningen i strategiska frågor.

 – Tillsammans med styrelsen utarbetades en ny affärsplan. Våra första praktiska 

åtgärder var att skapa en organisation med tydlig ansvarsfördelning, samt att 

arbeta med företagskulturen för att stimulera nya initiativ. Små förändringar som 

efterhand skulle leda till stora resultatförbättringar, säger Jonas Forsvall.

 År 2013 hade SCP I uppnått de finansiella målen med Blinkfyrar och man 

började processen med att avyttra företaget. Vid försäljningen hade omsättning 

och resultat ökat med 50 procent. För investerarna i SCP I innebar detta en årlig 

avkastning på 35 procent, långt över de initiala målen.

Sälja företag?

Står ditt företag inför ett generationsskifte? Eller behöver ni tillföra nytt kapital? 

Small Cap Partners kan träda in som extern investerare med kapital och industriell 

kompetens. Vi är primärt intresserade av företag med en omsättning mellan 80 

och 200 miljoner SEK. Företaget ska ha en god lönsamhet och marknadsposition, 

samt en lättöverskådlig verksamhet. Välkommen att kontakta oss för en förutsätt-

ningslös diskussion. 

Blinkfyrar – en framgångshistoria
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KONTAKTA OSS

Small Cap Partners
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö

tel: 040-660 04 00
info@smallcappartners.se
www.smallcappartners.se 
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