
Frågor och svar till leverantörer  

Vilket bolag är det som förvärvar Eco Log Group AB? 
En majoritet av Eco Log Group AB förvärvas av Lazarus Industriförvaltning AB - ett investeringsbolag 
specialiserat på att vända utvecklingen för bolag i utsatta situationer. Genom att kombinera tillgång 
till kapital med operativ erfarenhet av förändringsarbete kan Lazarus stärka Eco Logs position och 
erbjudande framöver. Lazarus äger sedan tidigare bolag som Eurosteel Nybro, AH Automation, 
Stockholms reparationsvarv och andra tillverkande industriföretag. 
 
Läs mer om Lazarus på www.lazarus.se  
 
Vilka bolag ingår i Eco Log Group AB?  
Bolagen som ingår i Eco Log Group AB är följande: Eco Log Sweden AB, SP Maskiner i Ljungby AB, 
Gremo AB, Maskinservice i Norden AB och Eco Log Försäljning AB.  
 
Varför förvärvas Eco Log Group AB av Lazarus Industriförvaltning AB? 
Lazarus förvärvar en majoritet av Eco Log Group AB eftersom de ser potential i bolaget och 
branschen. Lazarus har lång erfarenhet av att arbeta med operativt förändringsarbete och ser goda 
möjligheter att stärka Eco Log Groups position framöver.  
 
Vad innebär förvärvet för leverantörer/fordringsägare? 
Förvärvet innebär att Eco Log får in nya ägare som tror på verksamheten. De investerar kapital som 
stärker kassaflödet, vilket gör att Eco Log kommer att kunna vara en långsiktigt och stabil kund även i 
framtiden. Det är ett kvitto på att det finns framtidstro och en sund kärna i vår verksamhet som kan 
generera lönsamhet. Eco Log har funnit i drygt 60 år, genom förvärvet lägger vi grunden för minst 60 
år till.  
 
Kommer Eco Log Group AB att fortsätta leverera som vanligt trots förvärvet? 
Ja, verksamheten fortsätter precis som vanligt.  
 
Hur påverkar förvärvet Eco Log Sweden AB som genomgår en företagsrekonstruktion? 
Förvärvet av Eco Log Group innebär att verksamheten får det kapital och handlingskraft som krävs 
för en nystart. Förvärvet ger hela Eco Log Group, och i synnerhet Eco Log Sweden AB, rätt 
förutsättningar att bedriva en långsiktig hållbar verksamhet. 
 
Var finns mer information om Eco Log Sweden AB:s företagsrekonstruktion? 
Du hittar mer information om Eco Log Sweden AB:s rekonstruktion på 
https://ecologforestry.com/se/nyheter/ 
 
Vart kan jag vända mig om jag har fler frågor kring förvärvet? 
Du kan alltid vända dig direkt till din vanliga kontaktperson på Eco Log. Du kan även mejla Alan 
Anderson, strategisk inköpare Eco Log Sweden, på alan.anderson@ecologforestry.com eller Niklas 
Jonsson, vd Eco Log Sweden via niklas.jonsson@ecologforestry.com. Om du har frågor om Eco Log 
Sweden AB:s företagsrekonstruktion kan du vända dig till Linda Schenholm på 
linda.schenholm@carler.se. 
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