Aarhus, den 7. Februar 2018

PRESSEMEDDELELSE

airteam A/S udvider til Sverige
Ventilationsfirmaet, airteam A/S, udvider til Sverige gennem opkøb af Luftkontroll Energy AB i Örebro AB, en førende
installatør af ventilationssystemer i Mälardalen regionen.
airteam A/S, er en af de førende leverandører af ventilationsløsninger indenfor både comfort- og industriventilation
over hele Danmark
Med opkøbet styrker airteam sin markedsposition, når erhvervelsen af Luftkontroll Energy AB i Sverige er gennemført i
første kvartal af 2018.
Luftkontroll Energy AB har omkring 35 medarbejdere med kontorer i Örebro. Omsætningen for 2017 udgjorde ca. 80
millioner svenske kroner. Luftkontroll Energy AB tilbyder effektive ventilations- og energiløsninger, herunder service og
vedligeholdelse.
- Ved at erhverve Luftkontroll Energy tager airteam et strategisk vigtigt første skridt i Sverige. Luftkontroll Energy AB har
en stærk markedsposition og et godt ledelsesteam, som fortsætter i sine roller og også deltager som medaktionær i
fremtiden. Virksomheden passer godt ind i airteams forretningsmodel, hvor en del af selskabets nøglemedarbejdere er
medaktionærer sammen med det svenske børsnoterede investeringsselskab RATOS, hvis hovedaktionær er familien
Söderberg. Vi ser gode muligheder for airteam at fortsætte med at vokse i Sverige, siger Poul Pihlmann, Administrerende
Direktør i airteam A/S.
Den seneste sammenlægning airteam foretog var i September måned 2016 hvor man slog sig sammen med
et af Nordjyllands ledende ventilationsfirmaer, Ventek Ventilation A/S. Også i den sammenlægning fortsatte alle
medarbejdere og nøglemedarbejderne indtrådte i ejerkredsen.
airteam A/S gennemførte i foråret 2016 et generationsskifte, hvor afdelingslederne alle blev optaget som medejere
sammen med Ratos AB, der har en langvarig tradition for at investere i nordiske virksomheder med en stærk
markedsposition og en attraktiv forretningsmodel med gode muligheder for fortsat vækst.
Administrerende direktør i airteam A/S, Poul Pihlmann, fortsætter:
”Vi er glade for at kunne optage Luftkontroll Energy AB i Örebro i airteam-Gruppen, og samtidig kunne tilknytte
Luftkontroll Energy’s ledergruppe i vores ejerkreds. airteam A/S har længe ønsket at ekspandere til de øvrige nordiske
lande og vi ved at Luftkontroll Energy på alle måder står for de samme værdier som airteam A/S, nemlig at være
professionelle, aktive og ansvarsfulde. Luftkontroll Energy AB har en stærk markedsposition og de bygger på en
kundeorienteret virksomhedskultur med meget dygtige og dedikerede medarbejdere.
FAKTA:
Om airteam

airteam A/S er et dansk ventilationsfirma, stiftet i 1998. Selskabet er vokset markant siden og er i dag blandt Danmarks
førende inden for tekniske ventilationsløsninger. airteam A/S har hovedsæde i Århus, og har desuden afdelinger i
Kolding, Sønderborg, Esbjerg, Nibe, Odense, Hillerød og Roskilde.
Om Ratos
Ratos AB er et svensk investeringsselskab og et af Europas største børsnoterede selskaber indenfor sin sektor. Ratos
har sit udspring i stålgrossisten Söderberg & Haak, som blev etableret i 1866 og således har en mere end 150 årig
historie. Familien Söderberg er stadig hovedaktionær i selskabet. Ratos’ forretningsidé er over tid at skabe det største
mulige afkast gennem en professionel, aktiv og ansvarlig udøvelse af ejerrollen i fortrinsvis mellemstore unoterede
nordiske selskaber.
Ratos AB har specielt fokus på den nordiske industri og har aktivt ejerskab i 14 selskaber i forskellige brancher.
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