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Nordic Waterproofing köper finska SPT-Painting 
– kompletterar med nya produktkategorier 
 

Nordic Waterproofing Finland har idag förvärvat samtliga aktier i det finska bolaget SPT-Painting Oy (”SPT”). 
Bolaget är verksamt inom den snabbt växande marknaden för tätskikt för golv, även kallat ”coating” och 
levererar golvinstallationstjänster till kunder i bygg-, skeppsbyggar- och industrisegmenten.  
 
SPT startade sin verksamhet 1990 och är ett av de ledande bolagen i coating/tjockfilmsbeläggning med en 
betydande andel av den finska marknaden för golvtätskikt. Kunderna består huvudsakligen av byggbolag och 
skeppsvarv och deras entreprenörer. Bolaget har sin verksamhet i Helsingfors, har 20 medarbetare och en årlig 
försäljning om cirka 80 MSEK. 

Köpeskillingen uppgår till omkring 31 MSEK och köpet kommer att finansieras genom Nordic Waterproofings 
tillgängliga kassa. SPT kommer att integreras i affärsenhet Finland samt konsolideras i Nordic Waterproofing 
från och med 31 januari 2017. Förvärvet beräknas att ha en marginellt positiv effekt på Nordic Waterproofings 
resultat per aktie under 2017. 

”Förvärvet av SPT ligger helt i linje med vår strategi att stärka Nordic Waterproofings position inom våra 
huvudmarknader genom expansion av produktkategorier och segment”, kommenterar Martin Ellis, VD och 
koncernchef för Nordic Waterproofing. ”SPT har en stark marknadsposition och vi bedömer att det finns goda 
synergier baserat på att vår verksamhet inom rörelsesegmentet Installations Services har en kundbas 
gemensam med SPT. Det är ett naturligt tilläggserbjudande att sälja golvtätning till samma kunder som vi nu 
säljer takinstallationstjänster till. Utöver detta är varvsindustrin ett stabilt kundsegment. Prognosen för den 
finska varvsindustrin är positiv, och det ledande skeppsvarvet förväntar sig 30 procents tillväxt under kommande 
femårsperiod.”  

Harri Vesterinen, VD för SPT-Painting säger: ”Vi bedömer att SPT har en bra position att växa i linje med den 
totala marknaden för tätskikt för golv och skeppsdäck med tillhörande tjänster, och som en del av Nordic 
Waterproofing kan vi påskynda våra planer och komma in på nya geografiska marknader.” 

”Jag är mycket nöjd med att nuvarande ledning för SPT-Painting kommer att vara med oss i den fortsatta 
utvecklingen av verksamheten. De och deras kollegor har förstklassig branschkunskap samt förmåga att 
effektivt hantera flera stora projekt som löper parallellt. Vi välkomnar alla medarbetare och kunder till Nordic 
Waterproofing-koncernen”, säger Martin Ellis. 

 

Ovanstående information är sådan som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 31 januari 2017, kl 11:45 (CET). 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Anders Antonsson, investerarrelationer 
Telefon: +46 709 994 970 
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com 



 
 
Pressmeddelande, Helsingborg den 31 januari 2017 
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Nordic Waterproofing i korthet 
Nordic Waterproofing i sin nuvarande form etablerades 2011 av Axcel genom en sammanslagning mellan svenska och danska dotterföretag till 
Trelleborg AB:s respektive Lemminkäinen Oy:s takläggningsverksamhet. Idag är Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på 
tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, 
Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. I Finland och Danmark, genom delägda franchisebolag, tillhandahåller Bolaget 
dessutom installationstjänster. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, 
varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix 
Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco. Nordic Waterproofing är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG. 

 
Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com 
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