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Nordic Waterproofing har tecknat avtal om att 
förvärva 25% av aktierna i Playgreen Finland Oy, 
ett företag som erbjuder försäljning och 
installationer av solenergilösningar 
 

Nordic Waterproofing Group har idag tecknat avtal om att förvärva 25% av aktierna i Playgreen Finland Oy, ett 
finskt företag som huvudsakligen är verksamt inom design, försäljning och installationer av 
solenergilösningar. Aktierna övergick till Nordic Waterproofing i samband med signering av avtalet. 
Playgreen Finland Oy hade under 2019 en årlig försäljning på 3,3 miljoner euro och hade 22 anställda. Vidare 
har Nordic Waterproofing Group en option att inom två år förvärva ytterligare 55 procent av aktierna i bolaget. 
  
Playgreen Finland Oy grundades 2010 i Borgå, Finland, och har i 10 år stöttat sina kunder att designa, välja och 
installera solcellsanläggningar. Företaget erbjuder skräddarsydda miljövänliga lösningar för förnybar energi till 
sina kunder vilka installeras på offentliga byggnader, industrier, gårdar eller privata hus. Kunder i hela Finland 
har en rad högkvalitativa solpanellösningar som är skräddarsydda för deras specifika behov. Playgreen Finland 
Oy har också kapacitet att designa och installera laddstationer för elbilar. Företaget har ingen egen produktion, 
kontoret ligger i Helsingfors. 

"Inom Nordic Waterproofing är vi mycket glada över att få möjligheten att göra detta förvärv. Playgreen Finland 
Oy har en mycket intressant position på den snabbt växande solpanelmarknaden och vi ser goda synergier med 
våra befintliga verksamheter i Finland, både inom Products & Solutions samt inom Installation Services", säger 
Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing. "Genom denna initiala investering i Playgreen Finland 
Oy demonstrerar och ökar Nordic Waterproofing sitt engagemang för hållbara och miljöeffektiva lösningar för 
byggbranschen". 

"Playgreen Finland Oy har under flera år vuxit snabbt och det här är ett naturligt steg för att öka hastigheten på 
företagets utveckling", säger Jouni Penttinen, VD för Playgreen Finland Oy. "Vi är glada att få en stark ägare med 
ett långsiktigt fokus och god förståelse för vår verksamhet och vi ser stor potential för synergier, främst inom 
marknadsföring och marknadsexpansion men även inom installationstjänster och lösningsutveckling", fortsätter 
Jouni. 

Nordic Waterproofing Holding A/S finska dotterbolag Nordic Waterproofing Oy har tecknat avtal om att förvärva 
25 procent av aktierna i Playgreen Finland Oy för totalt 120 000 euro, motsvarande cirka 1,3 MSEK. Aktierna 
övergick till Nordic Waterproofing i samband med signering av avtalet. Förvärvet kommer att finansieras inom 
Nordic Waterproofings nuvarande kreditfaciliteter. Vidare har Nordic Waterproofing en option att inom två år 
förvärva ytterligare 55 procent av aktierna i bolaget. Förvärvsrelaterade kostnader uppgår till mindre än 1 MSEK i 
form av konsultarvoden i samband med förvärvsprocessen och kommer att påverka resultaträkningen under 
andra kvartalet 2020. Förvärvet förväntas ha en mindre positiv effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie 
2020. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2020 kl. 
12:00 CEST. 
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För mer information, vänligen kontakta: 
Per-Olof Schrewelius, CFO och investerarrelationer 
Telefon:  0707-82 79 58 
e-mail: per-olof.schrewelius@nordicwaterproofing.com 

 
 
Nordic Waterproofing i korthet 
Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar 
för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing 
tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing 
marknadsför sina produkter och lösningar under varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända 
varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, Distri Pond, 
SPT-Painting, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm 
med kortnamn NWG. 
 
Playgreen Finland Oy i korthet 
PlayGreen Finland Oy är ett solcells-expertföretag som grundades 2010. Företaget erbjuder kunderna kvalitetslösningar med komponenter av 
högsta kvalitet på marknaden. Dessutom är företaget Finlands ledande leverantör av smarta energilagrings- och elbilsladdningsstationer. 
Företaget installerade de första nätverksanslutna systemen 2011 och de första smarta energilagringsanläggningarna 2012. Företagets första elbil 
förvärvades redan 2012. Under företagets historia har de letat efter högkvalitativa och kostnadseffektiva PlayGreen-liknande lösningar för sina 
kunder. Företaget har för närvarande mer än 20 solcellsspecialister från försäljning och design till installation. De mest erfarna installationsteamen 
har redan installerat mer än 10 000 solpaneler. Kärnkompetensen är hanteringen av hela projektprocessen, vilket gör det möjligt att upprätthålla 
hög kvalitet både inom försäljning och installation. 
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