
  

 

PRESS RELEASE 

Stockholm den 7 juni 2022   

 

Envirotainer fortsätter sin tillväxtresa med nya ägare 

Envirotainer, globala marknadsledare inom säkra kyltransporter av temperaturkänsliga läkemedel, har 
idag avyttrats av Cinven och Novo Holdings. EQT förvärvar Envirotainer, tillsammans med Mubadala.  

Envirotainer är globala marknadsledare inom flygtransport av temperaturkänsliga läkemedel. Med 
världens största flotta av 6700 kylcontainrar och ett nära samarbete med flygbolag och speditörer, kan 
Envirotainer möta läkemedelsindustrins komplexa behov av snabba och säkra kyltransporter där 
läkemedlet håller exakt rätt temperatur under hela transporten - från fabrik till slutanvändare. 

Biologiska läkemedel är mycket temperaturkänsliga och stora värden går förlorade varje år på grund av 
brister i logistikkedjan. Envirotainers lösningar ger möjlighet att möta komplexa och regelstyrda krav vid 
transport av dessa mediciner under stabila temperaturer. Därmed har Envirotainer en nyckelroll för att 
säkerställa att livsnödvändiga behandlingar, såsom vaccin, insulin och onkologiska läkemedel når fram till 
patienterna. Envirotainer levererade 2 miljoner doser mediciner varje dag under 2021. 

Under Cinvens ägarskap har Envirotainer drivit betydande investeringar i R&D och innovation och bl.a. 
lanserat nästa generations uppkopplade kylcontainrar, Releye® plattformen, samt Cryosure®, för 
transporter vid temperaturer under -70°C. Envirotainer har under denna tid även expanderat starkt 
globalt.  

Peter Gisel-Ekdahl, CEO Envirotainer, kommenterar: ”Vi ser en fortsatt stark marknadstillväxt och vår 
strategi bygger på att ligga steget före, för att möta behoven från läkemedelsindustrin, genom att 
fortsätta expandera och digitalisera vår flotta och utveckla våra kunderbjudanden. Vi tackar Cinven för 
ett mycket bra stöd och samarbete, och vi är glada och stolta över att EQT tillsammans med Mubadala 
väljer att investera i Envirotainer, och ser fram emot deras stöd på vår fortsatta tillväxtresa.” 

Ali Farahani, Partner inom EQT Private Equitys rådgivarteam kommenterar, "Aktivt kontrollerade 
flygtransporter av temperaturkänsliga läkemedel erbjuder exponering mot den mycket attraktiva 
marknaden för biologiska läkemedel. Envirotainer är den självklara globala marknadsledaren med 
betydande skalfördelar, högkvalitativ verksamhet och branschledande resultat. Dessutom har bolaget ett 
tydligt syfte att möjliggöra tillgång till livsnödvändiga läkemedel och erbjuder cirkulära lösningar med 
betydligt lägre CO2-utsläpp jämfört med traditionella lösningar. EQT har följt Envirotainer i många år och 
är mycket imponerade av dess innovation av nya produkter, höga kundnöjdhet, betydande operativa 
förbättringar och geografiska expansion. Vi ser en betydande fortsatt tillväxtpotential och vi ser fram 
emot att arbeta med ledningen för att realisera bolagets fulla potential tillsammans med vår partner 
Mubadala." 



Pontus Pettersson, Partner Cinven, kommenterar: “Envirotainer har utvecklats positivt de senaste åren 
och har investerat i R&D, digitalisering och internationalisering under Cinvens ägarskap. Envirotainer är 
väl positionerade för att fortsätta att ta vara på möjligheterna i marknaden och vi är övertygade om att 
bolaget kommer fortsätta att utvecklas mycket väl framöver.” 

 

För frågor:   

Sofia Wiwen-Nilsson, Envirotainer  

Tel: Tel. +46 (0)730 715019 

Email: Sofia.Wiwen-Nilsson@envirotainer.com 

 
Om Envirotainer  
Envirotainer är den globala marknadsledaren inom säkra kyltransporter av läkemedel. Företaget utvecklar, tillverkar 
och erbjuder leasing av kylcontainrar för transport av läkemedel, som kräver en temperaturkontrollerad miljö. Med 
global närvaro, världens största containerflotta och 35 års branscherfarenhet, kan Envirotainer möta kundernas behov 
av säkra kyltransporter, tillgängliga från vilken plats som helst till vilken destination som helst. Huvudkontoret ligger 
utanför Stockholm. För mer information, besök www.envirotainer.com  
 
Om Cinven 
Cinven är ett ledande internationellt riskkapitalbolag som inriktar sig på att utveckla globala bolag i världsklass. Dess 
fonder investerar i sex huvudsakliga områden: företagstjänster, konsumentprodukter, finansiella tjänster, medicin och 
sjukvård, verkstadsindustri, samt teknik, media och telekommunikation (TMT). Cinven har kontor i London, New York, 
Frankfurt, Paris, Milano, Madrid, Guernsey och Luxemburg.  
 
Cinven har investerat över €2 miljarder i nordiska bolag och äger för närvarande det snabbt växande Group One i Sverige. 
Tidigare investeringar i Norden innefattar Phadia, Ahlsell, Coor Service Management and Visma. Cinven tar ansvar 
gentemot sina portföljbolag, deras anställda, leverantörer, lokala omgivning, miljön och samhället. För mer information, 
se www.cinven.com/ 
 
Om EQT 
EQT är en syftesdriven global investeringsorganisation som enbart fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett 
nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografiska 
områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT har investeringsstrategier som täcker 
alla faser i ett företags utveckling, från start-up till mogna faser. EQT har idag EUR 77 miljarder i förvaltat kapital i 36 
aktiva fonder inom två affärssegment - Private Capital och Real Assets.  
 
Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal 
djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och 
investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv 
avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.  
 
EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners 
och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 23 länder i Europa, 
Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika, och har fler än 1 300 medarbetare. 
För mer information: www.eqtgroup.com 
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Om Mubadala  
Mubadala är en statlig investeringsfond som förvaltar en global portfölj med syfte att generera långsiktig avkastning 
för Abu Dhabi.  Mubadalas investeringsportfölj på 284 miljarder USD spänner över sex kontinenter och över en rad 
sektorer och tillgångsklasser. Den drar nytta av djup sektorexpertis och långvariga partnerskap för att driva långsiktig 
tillväxt och avkastning, och stöder därmed fortsatt diversifiering och global integration av Förenade Arabemiratens 
ekonomi. För mer information: https://www.mubadala.com 
 

https://www.mubadala.com/en

