
 

 

Christian Berner Tech Trade-koncernen (publ – noterat på Nasdaq First North) har mer än 115 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder 

kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. 

Koncernen har cirka 120 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 450 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för 

handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer 

information om Christian Berner finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com. 
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Christian Berner Tech Trade AB (publ) förvärvar Fillflex AB 

 

Teknikhandelsföretaget Christian Berner Tech Trade AB har tecknat avtal om förvärv av samtliga 

aktier i fyllningsföretaget Fillflex AB och stärker därmed sin position inom vätskefyllning på den 

nordiska marknaden. 

 

Fillflex AB tillverkar flexibla fyllningsmaskiner för vätskor och viskösa produkter inom livsmedels- läkedels- och 

hygienindustrin samt för kemiska produkter. Företaget har fyra anställda och har sitt säte i Västra Frölunda 

och hade 2015 en årsomsättning på 14,6 MSEK. 

- Vi har tidigare kommunicerat att vi letar förvärvsobjekt och det känns bra att vi nu gör vårt första 

förvärv sedan noteringen på Nasdaq First North. Fillflex AB har kunskap och egenutvecklad teknik 

som kompletterar Christian Berners befintliga erbjudande inom vätskefyllning och förpackning, säger 

Bo Söderqvist, VD på Christian Berner Tech Trade AB.  

Fillflex AB har utvecklat kompletta system för alla typer av fyllningar. Fillflex kommer successivt att integreras i 
Christian Berner AB med nuvarande personal under hösten 2016. 

 
- Det känns stimulerande att påbörja samarbetet med Christian Berner. Bolagens affärer kompletterar 

varandra och skapar fina förutsättningar för tillväxt inom fyllning och förpackning, säger Pär Nygren, 

VD och ägare av Fillflex AB.  

Fillflex ingår i Christian Berners affärsområde Process & Miljö från och med juli 2016. Förvärvet bedöms ha 

en marginellt positiv påverkan på Christian Berner Tech Trades resultat per aktie. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Bo Söderqvist, VD Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0) 31-336 69 10 

E-post: bo.soderqvist@christianberner.com, www.christianberner.se 

Anna Boqvist, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0) 31-336 69 86 

E-post: anna.boqvist@christianberner.com, www.christianberner.se  

 

Denna information är sådan som Christian Berner Tech Trade AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för 

offentliggörande den 16 juni 2016 klockan 08:30.   

 

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser, tel +46 (0) 8-454 32 00 
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