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Pressmeddelande 
 
 

Indutrade växer ytterligare i Storbritannien genom förvärvet 
av CRP 
 
Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Corrosion Resistant Products Ltd, ett 
nischat bolag inom flödesteknik, med en årsomsättning om 110 MSEK. 
 
CRP tillverkar och levererar PTFE-linade rörledningar, fluorkarbon-linade ventiler och 
rörledningsbälgar för kemisk, farmaceutisk och tillhörande processindustrin. Produkterna är mycket 
korrosionsbeständig och utrustningen används för att transportera de mest frätande och giftiga 
kemikalier i fabriker runt om i världen.  
 
"Under de senaste 32 åren har CRP utvecklats till en global leverantör av specialiserade produkter. Vi 
har känt Indutrade sedan många år och ser förvärvet som en naturlig utveckling av vår verksamhet, 
dels bevarar vi våra egna värderingar samtidigt som vi får dra fördel av Indutrades finansiella styrka. 
Med Indutrade som ny ägare får vi möjlighet att stärka vår verksamhet och växa ytterligare", säger 
Nigel Price, VD och tidigare ägare av CRP.  
 
"Indutrade har nyligen gjort flera förvärv i England och vi är glada över att ytterligare stärka vår 
marknadsposition genom förvärvet av CRP", säger Johnny Alvarsson, VD för Indutrade. 
 
Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products. Förvärvet 
bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie. 
 
Stockholm den 13 maj 2014  
 
INDUTRADE AB (publ) 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95. 
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Om Indutrade 
Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom 
utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av  
 

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov 
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi 
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap. 

 
Koncernen är organiserad i fem affärsområden, Engineering & Equipment, Flow Technology, Fluids 
& Mechanical Solutions, Industrial Components samt Special Products. Indutrades omsättning 
uppgick 2013 till 8 831 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick 
till 990 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. 
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