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REC Indovent AB grundades 1954 och är i dag en av de marknadsledande aktörerna för kundanpassade lösningar
av värme- och ventilationssystem till lågenergi- och passivhus. I kunderbjudandet finns även omfattande program
av stål, smide och gjutgods för industriapplikationer. Tillsammans med sitt Baltiska säljbolag samt dotterbolaget
Temovex AB omsätter gruppen ca 95 MSEK

Ernströmgruppen förvärvar
REC Indovent AB från Elof Hansson Group
I samband med en renodling av bolaget har Elof Hansson
handelshus sålt samtliga aktier i REC Indoventgruppen till
det snart 100 åriga, privata industrikonglomeratet Ernström
gruppen.
”Som långsiktig industriell ägare, söker vi hela tiden nya
företag vars ägare vill se sina livsverk leva vidare i annans
ägo. Framgångsreceptet har varit att låta bolagen verka
under kompetenta ledningar som med stor frihet och när
het till sina kunder har förmågan att snabbt anpassa sig
till kundens olika behov och önskemål. Det är vår ambi
tion att vi tillsammans med personalen inom REC Indovent
vidareutvecklar den nisch de varit så framgångsrika i”,
säger Ernströmgruppens VD Pontus Cornelius.
”Jag är mycket positiv till att det blev Ernströmgruppen som förvärvar REC Indovent. Det
känns tryggt med en stabil och långsiktig ägare vilket ger oss större möjligheter till fortsatt
expansion och utveckling av vårt affärskoncept, med segmentet energi & miljö i synnerhet”,
säger REC Indovents VD Kenneth Carlsson.
Övertaget sker per den 16 december, 2015.
För mer information kontakta:
Kenneth Carlsson
VD, REC Indovent AB
Tel: +46-765-430871
kenneth.carlsson@rec-indovent.se
www.rec-indovent.se
Ernströmgruppen AB är ett snart 100-årigt, privat industrikonglomerat som utvecklar och förvärvar välskötta företag inom utvalda framtidsnischer. Affärsmodellen bygger på att kombinera det bästa hos småföretagandet med
det stora företagets styrkor såsom stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. I företagsgruppen ingår bolag såsom
Armatec koncernen, Armaturjonsson, Erab, Kruge Piping Systems Group, CM Hammar, SGP Varmeteknikk etc.
Ernströmgruppen omsätter ca 1,2 miljarder kronor och har över 400 anställda.
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