Stockholm den 8 januari 2015
PRESSMEDDELANDE

Björnbergsgruppen etablerar sig i Södertälje genom förvärv av Björklunds Rör
Stockholmsbaserade VVS- och industrirörkoncernen Björnbergsgruppen, med investeringsbolaget
Evolver Investment Group som stark ägare, har den 1 januari förvärvat Björklunds Rör i Södertälje.
I och med affären stärker Björnbergsgruppen sin position som Mälardalens ledande VVS- och
industrirörinstallatör. Björklunds Rörs VD och tidigare ägare, Krister Normann, inträder i samband
med affären som delägare i Björnbergsgruppen och tar plats i den operativa ledningen.
Björklunds Rör integreras som ett autonomt dotterbolag i koncernen och fortsätter att verka under eget
varumärke i nära operativt samarbete med Björnbergsgruppens övriga verksamhetsdrivande bolag.
Krister Normann fortsätter som bolagets VD.
Björnbergsgruppens koncernchef Anders Mattsson ser stor potential i affären: ”Björklunds Rör är ett
gediget bolag med duktig personal och marknadsledande ställning i Södertälje. Förvärvet stärker oss
volymmässigt och ger oss ett rejält och efterlängtat fotfäste i södra Mälardalen. Vi kan räkna hem
betydande synergier och får dessutom ett kompetenstillskott inom segmentet kyla och värmepumpar.”
”Det är en tuff marknad för medelstora aktörer och vi börjar nå taket för vad vi klarar att hantera på egen
hand. I Björnbergsgruppen får vi en stark och expansiv ägare som kan vår verksamhet och gör det möjligt
för oss att ta oss an nya kunder och större entreprenader i en växande marknad. Jag ser verkligen fram
emot att få utveckla bolaget till nästa nivå som en del av Björnbergsgruppen.”, kommenterar Krister
Normann affären.
”Björnbergsgruppen är en konsoliderande aktör på Mälardalens VVS-marknad, där vi anser att Södertälje
har ett intressant strategiskt läge med goda marknadsutsikter. Vi jobbar systematiskt med att stärka vår
position genom att kombinera organisk tillväxt med selektiva tilläggsförvärv. Björklunds Rör är ett anrikt
bolag med driftig ledning och blir ett värdefullt tillskott för oss.”, säger Lars Porko, Björnbergsgruppens
styrelseordförande och partner vid Evolver.
För ytterligare information vänligen kontakta:
- Anders Mattsson, VD och koncernchef, Björnbergsgruppen, tfn 070 892 67 02
- Krister Normann, VD, Björklunds Rör, tfn 08 550 308 23
- Erik Flodin, Partner, Evolver Investment Group Ab, tfn +358 457 575 9151
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Om Björnbergsgruppen
Björnbergsgruppen är en ledande VVS- och industrirörinstallatör verksam i Storstockholmsområdet och
Mälardalen. Bolaget har en bred kundbas och arbetar med allt från privatkunder till stora industriprojekt.
Den operativa verksamheten bedrivs i de helägda dotterbolagen Birka Rör AB, AB CJ Björnberg,
Björnbergs Industri AB och Effektrör AB. AB CJ Björnberg inledde sin verksamhet redan 1928. Evolver
investerade i Björnbergsgruppen i maj 2013 och har därefter fortsatt att utveckla bolaget och expandera
verksamheten i nära samarbete med företagsledningen. 2013 uppgick koncernens nettoomsättning till
drygt 205 miljoner kr. Personalstyrkan uppgår i dagsläget till ca 120 personer.
www.bjornbergs.se
Om Björklunds Rör AB
Björklunds Rör är en fullserviceleverantör inom VVS och auktoriserad återförsäljare av Thermia
värmepumpar. Bolaget erbjuder nybyggnation, ombyggnation och VVS-service för såväl offentliga och
kommersiella kunder som privatkunder i Södertälje med omnejd. Björklunds Rör har verkat i Södertälje i
mer än 80 år och har en stabil och lönsam verksamhet. 2013/2014 hade bolaget en omsättning om drygt
55 miljoner kr. Bolaget sysselsätter 30 personer.
www.bjorklundsror.se
Om Evolver
Evolver är ett åländskt investeringsbolag som grundades i november 2009 och drivs av Johan Porko,
Lasse Aspbäck, Peter Lindström, Lars Porko, Pentti Kulmala och Erik Flodin. Evolver är en
majoritetsinvesterare som genom aktivt ägarskap hjälper små till medelstora ägarledda bolag att utvecklas,
växa och stärka sin konkurrenskraft. Evolvers investeringsportfölj omfattar i dagsläget sju åländska, finska
och svenska bolag som tillsammans omsätter ca 700 mkr och sysselsätter drygt 300 personer.
www.evolver.ax
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