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Delphi har biträtt Momentum Group vid förvärv av Brammers MRO-verksamhet i Sverige
Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare åt Momentum Group vid bolagets förvärv av
Brammers MRO-verksamhet i Sverige med åtta lokala försäljnings- och serviceenheter. De förvärvade
verksamheterna levererar högkvalitativa industrikomponenter och andra MRO-produkter (för
underhåll, reparationer och drift) samt servicetjänster till industriföretag från åtta lokala enheter i
Sundsvall, Gävle, Stockholm, Örebro, Karlshamn, Växjö, Trollhättan och Göteborg. Enheterna
omsätter cirka 140 MSEK per år.
Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och
industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och
byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,5 miljarder SEK per år och har omkring 1 600
anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.
Delphis transaktionsteam bestod av ansvarig partner Mats Dahlberg, assisterad av Linn Strömberg,
Matilda Karlsson, Emmy Falck, Amanda Wiggh och Frida Solding.
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Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och
fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har
erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt.
Ett stort antal av oss är specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science. Vårt drivna arbetssätt och vårt
intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga
att förstå klientens verksamhet.
Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper
regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. Läs mer på www.delphi.se

