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Priveq investerar i Carmel Pharma  
 
Priveq Investment blir ny delägare i Carmel Pharma AB, en världsledande leverantör 
av helt slutna system för hantering av toxiska läkemedel, exempelvis cytostatika. 
Övriga större ägare i bolaget är Investor Growth Capital, Industrifonden, Start 
Invest samt bolagsledningen.  
 
Carmel Pharma AB är världsledande inom system för helt sluten hantering av toxiska 
läkemedel såsom cytostatika och antibiotika. Bolagets produktsystem heter PhaSeal® och 
lanserades på den svenska marknaden redan 1994. Sedan starten i Sverige har miljontals 
doser av toxiskt läkemedel hanterats med hjälp av PhaSeal® i syfte att skydda hälso- och 
sjukvårdspersonal från hälsorisker.  
 
De senaste åren har expansionen på den amerikanska marknaden varit kraftig och produkten 
återfinns nu på över 1 000 sjukhus i Nordamerika. Försäljning sker genom egen 
säljorganisation på strategiskt viktiga marknader som USA, Kanada, Tyskland, Frankrike, 
Japan och Sverige. På övriga marknader sker försäljning av PhaSeal® genom distributörer.  
 
Bolagets huvudkontor samt produktionsanläggning är lokaliserat till Mölndal och bolaget har 
ca 150 personer anställda världen över.  
 
Plattform för tillväxt 

 

Omsättningstillväxten det senaste året uppgick till 24 procent och bolaget omsatte under 2008 
230 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 26,7 MSEK. 
  
”Carmel Pharmas position som enda leverantör av helt slutna system skapar en mycket god 
plattform för fortsatt expansion. Vi har följt bolagets tillväxt på avstånd under några år och är 
mycket nöjda med att nu få möjlighet att investera i ett världsledande nischbolag med stor 
potential i befintliga och nya marknader.” säger Louise Nilsson, investeringsansvarig på Priveq 
Investment, och fortsätter: ”Vi ser fram emot att ta en roll som en aktiv ägare och förbereda 
bolaget strukturellt för den förväntade fortsatt kraftiga expansionen”. 
 
”Vi hälsar Priveq Investment välkomna som ny, aktiv delägare. Vi har en tydlig 
expansionsstrategi framöver där Priveq Investment kan tillföra erfarenhet och kompetens från 
andra tillväxtbolag” säger Dan Pitulia, VD Carmel Pharma. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Louise Nilsson, investeringsansvarig, Priveq Investment   
Tel. +46-709-50 95 50 alt. +46-8-459 67 63 
louise.nilsson@priveq.se 
 
 
Om Carmel Pharma 

Carmel Pharma AB utvecklar, tillverkar och marknadsför PhaSeal®, ett produktsystem för sluten hantering 
av hälsofarliga läkemedel för intravenöst bruk. Exempel på sådana läkemedel är cytostatika, antibiotika 
och antivirala läkemedel. Mer information finns på www.carmelpharma.se 
 

Om Priveq Investment  
Priveq Investment är ett private equity-bolag med över två miljarder SEK under förvaltning i två fonder. 
Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och aktivt ägarskap i onoterade 
tillväxtföretag. Investerare i Priveq Investments fonder är bland andra Fjärde AP-fonden, Handelsbanken 
Liv, KF Invest, Skandia Liv, Tredje AP-fonden och Telia Pensionsstiftelse. Sedan starten 1983 har Priveq 
Investment genomfört över 100 investeringar och varit med om att ta 24 bolag till en börsnotering. Mer 
information finns på www.priveq.se 


