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Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i 
krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen 
omsätter drygt 21 miljarder kronor och har verksamhet i över 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg 
Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och 
Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgkoncernen äger dessutom 50 procent i TrelleborgVibracoustic, en global ledare inom 
antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, med en omsättning på cirka 15 miljarder kronor och verksamhet i 
cirka 20 länder. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på NASDAQ OMX Stockholm, Large 
Cap.          www.trelleborg.com 
______________________________________________________________________________________________  
För ytterligare information kontakta: 
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com 
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410  67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com 

 
 
 

 
Pressmeddelande           Trelleborg, 23 april 2014 
 
 
 
 
 
 
Trelleborg förvärvar turkiskt företag inom industrislangar och 
bekräftar marknadsledande position 
 
Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions tecknat avtal om att förvärva det 
privatägda Superlas Group. Företaget utvecklar och tillverkar industrislangar till en rad industrier 
såsom bygg- och anläggning, processindustri, industriell rengöring och tanktransport. Affären 
befäster Trelleborgs marknadsledande position inom industrislang.  
 
Verksamheten har tillverkningsanläggningar i Turkiet och säljkontor i Österrike och Storbritannien. 
Försäljningen är global och uppgick under 2013 till drygt 400 MSEK. Affären är ett led i Trelleborgs 
strategi att stärka positionerna inom utvalda attraktiva marknadssegment.  
 
– Den förvärvade verksamheten är en betydande tillverkare av industrislangar och en av världens 
största inom dornbyggda slangar. Superlas Group har ett produktutbud som kompletterar 
Trelleborgs produktportfölj på ett utmärkt sätt. Genom att kombinera dessa erbjudanden skapar vi 
goda möjligheter till fortsatt geografisk expansion, inte minst i Nordamerika och Asien samtidigt som 
det förstärker vår marknadsposition generellt, säger Mikael Fryklund, affärsområdeschef för 
Trelleborg Industrial Solutions.  
 
Affären förväntas vara slutförd under det andra kvartalet 2014. 
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