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OM DOMETIC 
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella 
applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en inpirerande design för frilufts- och mobil livstil inom områdena Mat & Dryck, 
Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har cirka 7 700 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på över 16,2 Mdr för år 2020 och 
har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. 

 

Dometic har slutfört förvärvet av Igloo 

Den 26 oktober, 2021, slutförde Dometic förvärvet av Igloo. Dometic kommer att konsolidera Igloo per den 
26 oktober, 2021. 

Som meddelades den 17 september, 2021, ingick Dometic ett avtal om att förvärva Igloo från private 
equity-företaget ACON Investments. Genomförande av förvärvet var villkorat av vissa 
myndighetsgodkännanden vilka nu har erhållits.  

Igloo är en global leverantör av passiva kylboxar och drinkware-produkter för friluftsmarknaden. Igloo 
grundades 1947 och är en av de ledande tillverkarna globalt med ett ikoniskt varumärke, ett brett 
produktsortiment och stark konsumentorientering. Med 92% av nettoomsättningen i USA och med 
produkter tillgängliga i mer än 90 000 butiker globalt, har Igloo också en egen snabbväxande B2C 
(Business to Consumer) försäljningskanal. Tillverkningen sker främst i den egna fabriken i Texas vilket 
bidrar till kostnadsfördelar, flexibilitet och korta ledtider på den nordamerikanska marknaden. Igloo har 
sitt huvudkontor i Katy, Texas, och totalt ca 1100 anställda. 

"Jag är glad över att välkomna Igloo och dess anställda till Dometic. Förvärvet är i linje med vår 
strategi att positionera Dometic som ett mer konsumentdrivet, mindre cykliskt företag på den 
snabbväxande friluftsmarknaden. Nordamerika är den största marknaden för kylboxar och 
utomhusprodukter, och med Igloos starka varumärke, goda kundkännedom och lokala 
tillverkningsmöjligheter får vi de nödvändiga verktygen för att ytterligare öka vår försäljning och 
marginal. " säger Juan Vargues, VD och koncernchef för Dometic. 

Som meddelades den 17 september, 2021, förvärvar Dometic Igloo för 677 miljoner USD, på kassa- 
och skuldfri basis. I tillägg innehåller avtalet en resultatbaserad komponent om maximalt 223 miljoner 
USD som är beroende av Igloos framtida EBITDA-utveckling. 
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