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Trelleborg förvärvar företag inom marina docknings- och 
förankringslösningar 
 
Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Offshore & Construction tecknat avtal om att 
förvärva Marimatech A/S, ett marknadsledande företag inom marina positionerings- och 
övervakningssystem, främst specialiserat på att utveckla mjukvara som används när fartyg ska 
docka eller förankra till havs eller vid kaj. Förvärvet breddar och kompletterar Trelleborgs 
produktportfölj av förtöjnings-, docknings- och förankringslösningar för hamnar och fartyg.  
 
Den förvärvade verksamheten har sitt huvudkontor och produktionsanläggning i Århus, Danmark. 
Försäljningen är global och uppgick till cirka 50 MSEK 2014. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs 
strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment. 
 
– Den förvärvade verksamheten har en framgångsrik produktlinje för navigering och positionering 
som använder den senaste smarta tekniken. Den kan användas i andra marina applikationer och i 
vårt befintliga produktsortiment. Vi kommer i och med affären att ytterligare kunna stärka vårt 
erbjudande som attraktiv helhetsleverantör av marina docknings- och förankringslösningar till såväl 
ägare som chefer för hamnar och fartyg. Vår globala närvaro inom dockning och förankring ger 
också möjligheter för den förvärvade verksamheten att öka sin försäljning. Marknadsutsikten för 
marina lösningar är god. Det gäller inte minst då de allt större fartygen och nya krav driver 
utvecklingen för smartare metoder som höjer hamnars och terminalers effektivitet, säger Fredrik 
Meuller, affärsområdeschef för Trelleborg Offshore & Construction. 
 
Affären förväntas vara slutförd under det fjärde kvartalet 2015. 
 
 


