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Pressrelease
SGD förvärvar Ardbo Golv och Silanex
Stockholm, 3 juni 2021 – Storskogens dotterbolag SGD Sveriges Golvdistributörer har förvärvat Ardbo
Golv och Silanex. Förvärven stärker närvaron i Stockholmsområdet och bidrar även till att SGD:s
rikstäckande ambition att bli Sveriges bästa golvleverantör.
Storskogen förvärvade tre bolag inom golvdistribution under 2018 vilka tillsammans bildade SGD
Sveriges Golvdistributörer AB. Därefter har ytterligare åtta bolag förvärvats. Med tillträde den 3 juni
förvärvas nu även Ardbo Golv AB av Patrik Walle med kollegor, samt Silanex AB från Patrik Walle
samt Patrik Östlund.
Förvärven innebär att SGD ytterligare stärker närvaron på Sveriges största lokala marknad. Per
Strömqvist, vd för SGD, bedömer att Ardbo kommer att ytterligare stärka SGD:s kunnande inom
trägolv och textil. Silanex, med specialisering på fuktsfuktbarriärsystem blir även en tillgång för SGD:s
övriga lagerställen och säljkontor.
”Ardbo Golv och Silanex är två mycket starka tillskott i SGD familjen och vi ser fram emot en starkt
utökad servicenivå med de tre benen, Ardbo Golv i Norsborg, Golvproffsbutiken i Västberga samt
Infra City, och till sist vår Cityikon, Stockholm Kvadratmeter (KVM). Våra planer för Stockholm har nu
på kort tid infriats på ett mycket bra sätt och våra kunder kommer snart märka av den ökade servicen
och kunnandet i Sveriges huvudstad,” Per Strömqvist, vd SGD Sveriges Golvdistributörer.
Patrik Walle med kollegor ser fram mot att Ardbos golvkunnande ska hjälpa till att bidra i bygget av
att göra SGD till Sveriges bästa golvleverantör och menar att affären är en perfekt matchning.
”Med den satsning SGD gör inom storstadsområdet, kommer vi få möjlighet att mycket snabbare
kunna utveckla vårt koncept ihop med övriga av Storskogens golvgrossistföretag i regionen. Jag och
mina kollegor är ytterst nöjda med dagens affär.” Patrik Walle, vd och delägare, Ardbo Golv.
Även för Silanex del ser vd Patrik Östlund att bolaget kommer få bättre förutsättningar att nå sin
potential som en del av SGD.
”För Silanex innebär affären att vi kan satsa rejält på marknadens bästa fuktbarriärssystem och nå ut
över hela Sverige. Det är en möjlighet vi hade haft svårt att realisera ensamma och vi ser att vi
passar bra in hos SGD. Vi ser stora möjligheter inom gruppen och vi känner oss hemma redan idag –
det här ska bli kul!”, Patrik Östlund, vd och delägare Silanex AB.
Christer Hansson, affärsområdeschef för Storskogens handelsområde ser affären som strategiskt
viktig för SGD:s fortsatta utveckling.
”Vi är från Storskogens sida mycket nöjda med den affärsplan och konsekventa genomförande som
SGD visat prov på i sin strävan att bli Sveriges bästa golvleverantör. Dagens förvärv är två
kvalitetsföretag som passar som handen i handsken nu när SGD satsar på nya lokaler och en starkt
utökad närvaro i Stockholm. Vi är mycket nöjda med att få med dessa två starka varumärken i SGD.”
Christer Hansson, Affärsområdeschef handel.
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För mer information vänligen kontakta:
Per Strömqvist, Vd SGD
Tel: + 46 (0)70 9966030
E-Mail: per.stromqvist@sgd.se
Om Storskogen
Storskogen är ett svenskt privatägt företag grundat 2012, med en affärsidé att förvärva och driva
välskötta och lönsamma företag med ledande positioner på sina respektive marknader. I slutet av
första kvartalet 2021 bestod Storskogen av 70 affärsenheter med cirka 4600 anställda samt en om
sättning på närmare tio miljarder kronor.
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