
Oaklins Sweden har beslutat att utse Lars Gustafsson och Nikolaos Karabelas till 
nya partners fr.o.m. januari 2020. 

Lars inledde sin karriär på Oaklins Sweden 2012 och har sedan dess skaffat sig 
en bred erfarenhet inom internationella M&A transaktioner. Lars fokusområden 
finns inom Consumer, Healthcare och Tech.

Nikolaos inledde sin karriär på Oaklins Sweden i början av 2013 och har sedan 
dess varit delaktig i och projektlett företrädesvis gränsöverskridande M&A-
transaktioner inom ett brett spektrum av industrier. Nikolaos fokusområden är 
Business Services, Tech och Industrials.

Under hösten 2019 har Oaklins Sweden anställt Jakob Mårtensson och i januari 
2020 Christos Karabelas som analytiker vid firman. Jakob, som tidigare varit 
intern hos Oaklins Sweden, kommer närmast från en tjänst som Strategy & 
Project Coordinator hos Egmont. Christos har tidigare erfarenhet som analytiker 
på Handelsbanken Capital Markets.

Oaklins består av 800 medarbetare i över 45 länder och arbetar med M&A 
och finansiell rådgivning världen över. Tillsammans hjälper vi ambitiösa 
entreprenörer och företag i utveckling att nå sin fulla potential. Vår ambition 
är att fortsätta växa vårt team, såväl i Sverige som internationellt. Om du 
är intresserad av att arbeta med internationella affärer och framstående 
entreprenörer är du välkommen att höra av dig till oss.
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”Både Lars och Nikolaos har 
utgjort viktiga hörnstenar i det 

generationsskifte som Oaklins Sweden 
har genomgått sedan 2015. De är båda 

kompetenta rådgivare som representerar 
ett entreprenöriellt och flexibelt 

arbetssätt, vilket passar mycket väl in i 
vår framtidssatsning”

ADEL KOUBAA
MANAGING PARTNER, 
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