
BEWi expanderar i Finland

BEWi, en av Nordens ledande aktörer för utveckling och tillverkning av isoleringsprodukter och kundanpassade
förpackningslösningar av cellplast, EPS, förvärvar 60 procent av Solupak, en finsk tillverkare av isoleringsmaterial.

BEWi skapar värden med sin starka tradition inom produktutveckling och tillverkning och har satt en ny standard för emballage, material och hela
byggsystem på den nordiska marknaden. 

BEWi bedriver framgångsrikt isolerings- och förpackningsverksamhet i Sverige, Norge och Danmark. På den finska marknaden är BEWi väl etablerat med
produktion av råvara till cellplast, expanderad polystyren (EPS), och isoleringsprodukter av extruderad polystyren (XPS).

BEWi förvärvar nu det finska företaget Solupak, som omsätter cirka 50 MSEK, och bedriver produktion av isoleringsprodukter i en anläggning i Lieto i västra
Finland. BEWi får genom förvärvet en bredare produktportfölj i Finland och kan, liksom i övriga Norden, erbjuda även isoleringsmaterial och
förpackningslösningar i expanderad polystyren (EPS). Förvärvet av Solupak skapar också synergier när det gäller logistiklösningar.

Under 2016 förvärvade BEWi den finska XPS-tillverkaren M-Plast som tillverkar isoleringsmaterial för byggnadskonstruktioner. Samma år investerade BEWi i
extruderingsteknologi i sin anläggning i Borgå för att utöka produktportföljen och produktionskapaciteten. Genom förvärvet av Solupak stärker BEWi
positionen som totalleverantör såväl i Finland som i Norden.

”Förvärvet av Solupak ligger helt i vår tillväxtstrategi och vi tar nu nästa steg för en vidare expansion i Finland”, säger Christian Bekken, CEO BEWi Group.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Danielsson, CFO BEWi Group

Tel: 070-661 00 47

Christian Bekken, CEO BEWi Group

Tel: +47 905 55 141

För marknadsrelaterade frågor:

Thomas Stendahl, MD Finland

Tel: +358 207 620 200

-----------------------------------------------------

Informationen är sådan som BEWi Group (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 juni, 2017, kl.13:30.

BEWi Group förvaltar och kontrollerar hela kedjan från råvara till färdig produkt i byggnadsisolering, förpackningsindustrin och tekniska förpackningar. Vi
investerar i ny teknik och utveckling av innovativa miljösmarta produkter vilket skapar värde i alla led. I takt med att marknaden växer kommer BEWi Group
växa, både organiskt och genom förvärv för att skapa positiva synergier kring inköp, råvaruhantering, marknadskännedom, kundfokus, effektiv produktion och
administration.

BeWi Group ägs till 48,5% av den norska familjen Bekken genom BeWi Holding, till 48,50% av Verdane Capital och 3% av ledande befattningshavare.


