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Märkas AB får ny ägare      Veddige 2020-09-22 

 

 
Eson Pac Pharma fortsätter sin satsning på att bli en renodlad partner inom 

förpackningslösningar till läkemedelsindustrin. Nu avyttrar Eson Pac Pharma dotterbolaget 

Märkas AB till industrigruppen Volati.  

Volati har förvärvat samtliga aktier i Märkas AB från Eson Pac. Förvärvet är ett tilläggsförvärv till 

Volatis affärsområde Industri och affärsenheten Ettiketto.  

Märkas AB lanserades som egen verksamhet 2018. Att driva affärsområdet för smarta etikettlösningar 

som ett dotterbolag med egen identitet var ett steg i Eson Pac:s plan att fokusera erbjudandet mot 

läkemedelsindustrin. Försäljningen av Märkas AB till Volati är en fortsättning i detta arbete.  

- Vi är väldigt trygga i att lämna över Märkas AB till Volati. Det ger en möjlighet för 

affärsområdet att växa vidare hos en välrespekterad och professionell aktör. Försäljningen 

följer vår strategi och är ett viktigt steg i att ytterligare renodla Eson Pac:s erbjudande mot 

läkemedelsindustrin och konsolidera vår produktportfölj, säger Mårten Frostne, vd Eson Pac.  

Volati tillträder som ägare av aktierna i Märkas AB per den 22 september 2020.   

Läs mer här 

https://www.volati.se/sv/investerare/pressmeddelanden.aspx?releaseIdentifier=4224277BFE114054 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mårten Frostne, vd Eson Pac, tel: 072 155 19 37 marten.frostne@esonpac.com 

Nicklas Margård, chef affärsområde Industri, 076-200 85 78, nicklas.margard@volati.se 

 

Om Eson Pac 

Eson Pac är förpackningsspecialister inom pharma med expertkompetens inom alla aspekter 

avseende framtagning och leverans av förpackningslösningar. Vi levererar till lokala, regionala och 

globala företag inom läkemedelsindustrin. Sedan 1967 ligger vårt huvudkontor i Veddige, Sverige. I 

våra produktionsanläggningar i Veddige, Södertälje, Åstorp samt Tåstrup i Danmark arbetar ca 350 

medarbetare och 2019 omsatte Eson Pac 764 msek. Läs mer på www.esonpac.com 

Om Märkas AB 

Märkas är specialister på helhetslösningar för etiketter och appliceringsutrustning. Vårt huvudkontor 

finns i Åstorp och därifrån levererar vi produkter till ett 50-tal länder runt om i hela världen. Förutom 

vårt huvudkontor i Åstorp så har vi försäljningskontor i Södertälje, Sundsvall, Västra Frölunda och 

Norge. Vi omsätter cirka 165 MSEK och har 75 anställda som alla arbetar med att skapa 

kommunikation som fastnar – både på ytor och i medvetandet. Vårt sätt att arbeta karaktäriseras av 

nyfikenhet, innovation, proaktivitet, pålitlighet och passion. Vi vågar sticka ut och vara annorlunda, 

utan att tumma på vare sig kompetensnivå eller noggrannhet. Våra kunder är både lokala och globala 

varumärken inom bland annat verkstadsindustri, handel, fordon, livsmedel och logistik.  

Om Volati  
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, 
Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade 
affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och 
vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på 
företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och 
finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning 
om cirka 7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 
Ytterligare information finns på www.volati.se. 
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