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Solna den 5 maj 2022 

 

PRESSMEDDELANDE 

 

Stockwik förvärvar Trainparts Sweden 

Stockwik Förvaltning AB (publ) har ingått avtal om förvärv av Trainparts Sweden AB 

(”Trainparts”). Stockwik förvärvar samtliga aktier i Trainparts. Trainparts är ett 

välrenommerat industriföretag med inriktning på underhåll, ombyggnad och 

nytillverkning av bladfjädrar, buffertar och draginrättningar till järnvägsfordon. 

Trainparts arbetar även med andra produkter för vagnsunderhåll såsom 

bromsklosskilar, centruminlägg, fotsteg, handtag, bussningar och andra slitdelar och 

reservdelar. Detta gör Trainparts till en komplett leverantör av utrustning till 

järnvägsfordon. Trainparts är beläget i Bollnäs och omfattar drygt 8 anställda. 

Verksamheten har bedrivits sedan 1989. 

För den senaste tolvmånadersperioden, per den 31 mars 2022, uppgick Trainparts 

nettoomsättning till strax under 17 MSEK. EBITDA-resultatet uppgick för 

motsvarande period till knappa 3 MSEK. 

Transaktionen sker på skuldfri basis till en EBITDA-multipel om drygt 5,5x. 

BAKGRUND OCH MOTIV 

Förvärvet av Trainparts utgör en lönsam och etablerad verksamhet med strukturer 

för självständig drift och passar därmed väl in i Stockwiks ambition att förvärva 

välskötta, lönsamma svenska kvalitetsföretag. Trainparts har i över 30 år levererat 

reservdelar till järnvägsfordon och har kommit att bli ett mycket omtyckt och 

uppskattat bolag inom sin nisch. 

- ”Trainparts är ett mycket välskött industriföretag med verksamhet inom en 

intressant och konjunkturoberoende nisch. Denna pärla kommer att 

komplettera Stockwiks verksamhet inom segmentet industri. Vi är väldigt 

glada och tacksamma över förtroendet att framöver få vårda och 

vidareutveckla verksamheten”, säger David Andreasson VD för Stockwik. 
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- ”Vi är glada för att vår rådgivare Länia Företagsförmedling kopplade ihop oss 

med Stockwik som köpare och ser en trygghet i att fortsätta vår utveckling 

och resa tillsammans. Sedan starten har vi strävat efter att leverera hög 

kvalitét till våra kunder och tillsammans med Stockwik vill vi fortsätta att höja 

vår kvalitét”, säger Göran Forsberg, grundare av Trainparts. 

Tillträde har ägt rum och konsolideras in i segmentet industri från och med den 1 maj 

2022.  

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 10:00 (CEST). 

 

För ytterligare information kontakta: 

David Andreasson, VD och koncernchef 

Stockwik Förvaltning AB (publ) 

Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio 

 
Om Stockwik 

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och 

lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att 

utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens 

spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt 

och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa 

parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och 

reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik 

är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK. 


