Cinder Invest investerar i MAFI – en ledande leverantör av
monteringslösningar
21 december 2020

Cinder Invests första investering görs i MAFI – en global leverantör av
monteringslösningar. Cinder Invest blir därmed minoritetsägare i MAFI vid sidan av
bolagets nuvarande ägare. Med Cinder Invest som minoritetsägare ges MAFI
ytterligare resurser i form av kapital och kompetens för att accelerera bolagets
långsiktiga tillväxt- och utvecklingsplan.
Cinder Invest AB (“Cinder Invest”) och MAFI Group AB (”MAFI”) meddelar idag att de har
ingått ett avtal där Cinder Invest kommer att tillskjuta kapital och därmed bli minoritetsägare i
MAFI.
MAFI grundades 1992 och utvecklar, designar och levererar lösningar för monteringssystem
till telekomindustrin. MAFI’s huvudkontor är baserat i Mora och koncernen har drygt 35
anställda med en årlig omsättning omkring SEK 180 miljoner. Verksamheten är global med
kontor i Europa, Nordamerika, Asien och Afrika. Kunderna är både stora och små företag,
främst med koppling till telekomindustrin. MAFI har även nyligen lanserat nya
monteringslösningar som riktar sig mot solcellsinstallationer. MAFI’s kunder har höga krav
på kvalitet och leveranssäkerhet och MAFI arbetar aktivt för att hitta lösningar som
effektiviserar kundernas processer och reducerar deras klimatavtryck.
MAFI står inför en stark förväntad tillväxt driven främst av utrullningen inom 5G. För att
kunna möta denna tillväxt breddade MAFI under 2019 sin organisation, såväl i Sverige som
internationellt. Covid-19 har inneburit en försening av den globala utrullningen av 5G jämfört
med den volym MAFI har varit anpassad för.
Med investeringen från Cinder Invest får MAFI tillgång till ytterligare resurser i form av kapital
och kompetens för att överbrygga effekterna av covid-19 samt för att accelerera bolagets
långsiktiga tillväxt- och utvecklingsplan. Därmed kan MAFI säkerställa att den höga kvalitet
och leveranssäkerhet som blivit MAFI’s signum kan upprätthållas även med fortsatt hög
tillväxt. Kapitalet kommer även att användas till utveckling av nya lösningar och till
investeringar i organisation och system.
”Vi är väldigt imponerade över det bolag som Pierre och hans team har byggt upp. MAFI är
ett mycket välskött företag med starka interna processer, hög innovationsgrad och djup
teknisk kompetens. Framförallt är MAFI nära sina kunder och har visat att de med hjälp av
smarta lösningar kan effektivisera såväl kundernas processer samt utrullningen av 5G.”,
säger Ola Romney, Investment Director på Cinder Invest.
“Vi är väldigt glada över att ha fått Cinder Invest som delägare till MAFI. Med de resurser
som Cinder Invest tillför stärker vi vår balansräkning och kan accelerera våra tillväxtplaner.”,
säger Pierre Bengtsson, huvudägare och VD på MAFI.
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Kontakt
Jan Amethier, VD på Cinder Invest, Tel: +46 70 763 90 64
Kent Hansson, Ordförande på MAFI, Tel +46 70 284 43 48

Om MAFI
MAFI är en ledande tillverkare av monteringslösningar. Bolagets huvudkontor är baserat i
Mora och koncernen har drygt 35 anställda globalt med kontor i Europa, Nordamerika, Asien
och Afrika. MAFI’s kunder är både stora och små bolag, främst med koppling till
telekomindustrin. MAFI har en årlig omsättning omkring SEK 180 miljoner.
Mer info: www.mafigroup.com

Om Cinder Invest
Cinder Invest är ett JV mellan AFA, AMF, FAM tillsammans med Wallenbergstiftelserna,
Fjärde AP-fonden och SEB. Cinder Invest ska investera i livskraftiga svenska företag för att
hjälpa dem överbrygga de negativa ekonomiska effekterna av covid-19. Företagen ska ha
haft en dokumenterad god lönsamhet före covid-19 samt en långsiktigt hållbar och lönsam
affärsmodell efter covid-19 och därmed kunna generera en marknadsmässig avkastning på
Cinder Invests investering. Cinder Invest gör minoritetsinvesteringar som stöttar existerande
ägare och baserar investeringarna på den existerade styrelsens och ledningens planer.
Mer info: www.cinderinvest.se
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