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ThorenGruppen AB förvärvar Karl-Oskar
Utbildning AB
ThorenGruppen AB förvärvar företaget Karl-Oskar Utbildning AB som
innefattar tio grundskolor och tre förskolor. Övertagandet av verksamheten
sker inom kort och omfattar cirka 1 700 elever och 350 medarbetare. Före
övertagandet kommer ThorenGruppen att arbeta tillsammans med
rekonstruktören, advokat Håkan Jansson, för att säkerställa fortsatt drift.

Förvärvet innebär att ThorenGruppen utökar sin skolverksamhet med fler
grund- och förskolor och företaget kommer därmed att omfatta tio nya orter;
Falkenberg, Falköping, Ronneby, Växjö, Kalmar, Ljungby, Älmhult, Karlshamn,
Eslöv och Hässleholm.

– Vår ambition är att ha ett utbildningserbjudande som omfattar hela livets
lärande. Vi vill bli större i grundskolan och Karl-Oskarskolorna passar oss bra
både verksamhetsmässigt och geografiskt, säger Raja Thorén, vd för
ThorenGruppen.
ThorenGruppen har mångårig erfarenhet att förvärva och förädla
verksamheter till att bli lönsamma med hög kvalitet. Det operativa ansvaret
kommer att ledas av Katharina Sjögren-Edström, som blir tillträdande vd.
Verksamheten kommer att drivas vidare under nuvarande form samtidigt som
arbetet har inletts med att identifiera Karl Oskar Utbildnings styrkor och
addera ThorenGruppens kompetens och erfarenhet för att göra Karl Oskar
Utbildning AB ännu mer konkurrenskraftiga.
- Det är med stor glädje som vi kan konstatera att vi i den situation vi
hanterat kunnat finna en lösning tillsammans med en av våra kollegor i
branschen. Det visar också vad som sagts hela tiden nämligen att det finns en
livskraft i vår verksamhet och att den är attraktiv. För all personal, elever och
föräldrar som visat stort tålamod och förtroende känns det mycket skönt att
meddela detta, säger Bengt Eriksson, ägare och grundare av Karl Oskar
Utbildning AB.

ThorenGruppen AB är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag med stort
samhällsengagemang som innevarande år omsatte närmare 800 MSEK. Företaget
grundades 1999 och har expanderat varje år. Vi är idag över 1 000 medarbetare
och driver bland annat gymnasieskolor, för- och grundskolor samt
vuxenutbildning från Arvidsjaur i norr till Malmö i söder.
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