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Segulah, vars mission är “We invest in the backbone of modern society”, är ett private equity-bolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora 
bolag i Norden. För att säkerställa långsiktig strukturell tillväxt investerar vi, med hållbarhet i fokus, utifrån tre större teman: ”Industriell 
Automation & Modernisering av Industrin”, ”Digital Affärseffektivitet” samt ”Smart Urbanisering och Förnyelse av Infrastruktur”. Vår af-
färsmodell bygger på aktivt ägande där vi adderar kapital, industriell kompetens och strategiskt fokus. Segulah Advisor AB är exklusiv inve-
steringsrådgivare till fonderna Segulah IV och Segulah V. 
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IT-Total förvärvar EnvokeIT 

IT-Total stärker sin position inom molntjänster och digital arbetsmiljö genom förvärvet av EnvokeIT, ett eta-
blerat konsultföretag med 20 anställda i Stockholm och en omsättning om cirka 40 miljoner kronor. EnvokeIT:s 
nuvarande ägare kommer arbeta kvar i bolaget och bli delägare i IT-Total.  

"Med konsulterna från EnvokeIT blir vi en stark partner i resan mot de hybridlösningar som så gott som alla 
företag eftersträvar", säger Christer Alm, tillförordnad vd för IT-Total. 

"Vi är stolta över att bli en del av IT-Total och ser sammanslagningen som en vinst för alla inblandade. Vårt 
fokus är den digitala arbetsplatsen: vi hjälper våra kunder att implementera nya molntjänster och arbetssätt. 
Tillsammans med IT-Total kan vi nu erbjuda kunderna en helhet där en säker IT-infrastruktur med allt från 
support och servicedesk till datacenter och cybersäkerhetstjänster ingår", säger Richard Egenäs, en av En-
vokeIT:s tre grundare. 

Förvärvet är i linje med den strategiska plan som togs fram när Segulah blev majoritetsägare i IT-Total i juni 
2019, där tillväxt ska ske både organiskt och genom förvärv. 

För ytterligare information, vänligen besök www.it-total.se eller kontakta: 

Christer Alm, Tillförordnad VD, IT-Total 
+46 76 787 23 10, christer.alm@it-total.se 

Percy Calissendorff, Partner, Segulah Advisor AB 
+46 73 347 62 81, calissendorff@segulah.se 

Johan Möllerström, Director, Segulah Advisor AB 
+46 72 543 79 11, mollerstrom@segulah.se 

http://www.segulah.com/

