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Alfa Laval slutför förvärvet av Frank Mohn AS  
Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – 
har slutfört förvärvet av Frank Mohn AS, efter att ha fått konkurrensmyndigheternas 
godkännande. Förvärvet, som adderar industriella pumpsystem för den marina 
industrin och offshoremarknaden, utgör en unik affärsmöjlighet då det ytterligare 
stärker Alfa Lavals position som ledande leverantör av kritiska system inom marin 
och offshore.  

Alfa Laval betalar en total, kontant köpeskilling om NOK 13 miljarder, på en skuldfri 
basis. Frank Mohn AS har cirka 1,200 anställda och rapporterade en försäljning om 
NOK 3,4 miljarder samt en orderingång på NOK 6,1 miljarder för 2013. Förvärvet, 
som konsolideras per den 22 maj, förväntas ha en positiv inverkan på resultatet per 
aktie direkt från konsolidering.  

”Frank Mohn AS är ett fint och välskött företag, säger Lars Renström, VD och 
koncernchef för Alfa Laval. ”Jag är mycket glad över att få välkomna både dess 
anställda och dess kunder, till Alfa Laval.” 

Förvärvet stärker Alfa Lavals produktportfölj inom flödeshantering och det förstärker 
Alfa Lavals redan starka position inom marin och offshore. Frank Mohn AS, med 
produktnamnet Framo, är en ledande leverantör av dränkta pumpar till dessa 
marknader.  
 
 
Visste du att… prognoser förutspår att en stigande amerikansk export av kemikalier 
så som etylen – en nyckelingrediens när man producerar plast och textilier - skulle 
kunna driva en årlig ökning i efterfrågan på kemitankers om fem till sex procent, de 
kommande tre åren? 
 
 
Om Alfa Laval  
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska 
lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och 
flödeshantering. 
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Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i 
kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera 
produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, 
stärkelse, socker och etanol.  
 
Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i 
verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för 
komfortklimat samt i kylsystem. 
 
Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 
100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på 
Nasdaq OMX, hade 2013 en omsättning på cirka 29,8 miljarder kronor och 16 300 
anställda. 
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För mer information kontakta:  
 
Peter Torstensson  
Informationsdirektör  
Alfa Laval  
Tel: +46 46 36 72 31  
Mobil: +46 709 33 72 31 
 
Gabriella Grotte  
Ansvarig för Investor Relations  
Alfa Laval  
Tel: +46 46 36 74 82  
Mobil: +46 709 78 74 82 
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