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Priveq - ny tillväxtpartner för ILT 
Inläsningstjänst 
 
ILT Inläsningstjänst (”ILT”), som erbjuder inlästa läromedel för elever med lässvårigheter 
och dyslexi samt studiestöd för nyanlända, tar in Priveq Investment (”Priveq”) som ny 
tillväxtpartner för framtiden. Företagsledningen kommer även fortsatt att ingå i ägargruppen 
tillsammans med bolagets styrelseledamöter.  
 

ILT har sedan år 1990 jobbat mot att alla elever ska ha en likvärdig möjlighet att ta till sig kunskap och 
information i skolundervisningen. I dagsläget är navet i bolagets erbjudande inlästa läromedel med 
fokus på elever med lässvårigheter och dyslexi samt studiestöd för nyanlända. Dessa levereras i digitalt 
format som abonnemang till majoriteten av Sveriges skolor. Bolaget omsatte ca 55 MSEK under 2015 
och har haft en genomsnittlig tillväxt på ca 40 procent per år de senaste två åren. ILT har ca 20 
heltidsanställda och därtill mer än 50 redigerare, inläsare och korrekturläsare som arbetar på 
projektbasis. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.  

 
”Vi är imponerade av ILTs starka kunderbjudande och unika position som partner till Sveriges skolor. 

Bolagets position utgör en god grund för fortsatt expansion och vi ser fram emot att aktivt stötta ILT 
och dess medarbetare under den spännande resa som bolaget har framför sig.” säger Henrik Westfeldt, 
Partner och investeringsansvarig på Priveq. 
 

ILT har de senaste åren ompaketerat sitt erbjudande på ett mycket framgångsrikt sätt, dock med 
fortsatt fokus på att alla elever ska ha en likvärdig möjlighet att ta till sig kunskap och information. I 
och med partnerskapet med Priveq skapas förutsättningar för fortsatt utveckling av bolagets erbjudande 
och därmed även tillväxt på både befintliga och nya marknader. 
 
”Vi är mycket nöjda med att få in Priveq som ny partner i ILT.  Vi ser fram emot att tillsammans utveckla 
och växa ILT för att även fortsatt kunna möjliggöra att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till en 

givande skolgång” säger Jakob Skogholm, VD i ILT.  
 
I samband med affären kommer Keith Fransson att tillträda som styrelsens ordförande. Keith Fransson 

har tidigare erfarenhet från utbildningssektorn, senast som VD för Hermods som är en del av 

AcadeMedia. Ny i styrelsen blir även Jacob Dalborg som har lång erfarenhet inom förlagsbranschen, där 

han för närvarande är VD för Bonnier Books. 

För ytterligare information kontakta:   
 

Henrik Westfeldt, Partner och investeringsansvarig, Priveq 
Tel: +46 (0)8 459 67 60 
henrik.westfeldt@priveq.se  
 

Jakob Skogholm, VD ILT 

Tel. +46 (0)8 556 115 59 
jakob@inlasningstjanst.se  
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Om ILT  

ILT, med huvudkontor i Stockholm, erbjuder tjänster och produkter med syfte att alla elever ska ha en likvärdig 

möjlighet att ta till sig kunskap och information i skolundervisningen. Bolagets största produkter är i dagsläget inlästa 

läromedel för elever med lässvårigheter och dyslexi samt studiestöd för nyanlända. Bolaget har majoriteten av 

Sveriges skolor som kunder. År 2015 omsatte bolaget ca 55 MSEK och hade ca 20 heltidsanställda och därtill mer än 

50 redigerare, inläsare och korrekturläsare som arbetar på projektbasis.  

 

För ytterligare information se www.inlasningstjanst.se.    

 

Om Priveq Investment  

Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde 

genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten 

närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 117 

investeringar samt lotsat 24 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 14 bolag med en 

sammanlagd omsättning på totalt ca 6 miljarder kronor och med ca 1.700 anställda. Exempel på nuvarande 

portföljbolag är 21 Grams, Crem International, El-Björn, House of Ports, Internatural (Kung Markatta) och QleanAir 

Scandinavia. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i 

Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse 

(KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF).  

 

För ytterligare information, se www.priveq.se.  
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