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Haldex kunder välkomnar besked från  
storägaren ZF 
 
Nyheten om att storägaren ZF nu är beredd att sälja sin andel om 20 procent av aktierna i Haldex 
hade knappt hunnit kablas ut innan lyckönskningarna från bolagets kunder började strömma in. 
 

”Det här är ett besked som både vi och kunderna väntat på alltsedan ZF i våras lade ett bud på vår 

konkurrent Wabco.”, säger Jörgen Durban styrelseordförande. ”Det är klart att många av våra kunder oroat 

sig för konkurrenssituationen på bromsmarknaden när en och samma aktör har ägarintressen i två 

konkurrerande verksamheter.” 

 

Allt sedan budstriden om Haldex 2016-2017 har bolaget haft en utmanande ägarsituation där de två största 

ägarna, ZF med 20% och Knorr-Bremse med 10-15% har egna intressen i fordonsleverantörsbranschen. I 

och med ZFs bud på Wabco som är en av Haldex främsta konkurrenter, blev ägarsituationen ytterligare 

tillspetsad. 

 

Att ZF nu överväger en försäljning beror enligt tidigare uppgifter på att bolaget gör bedömningen att 

konkurrensmyndigheterna i både EU och USA kan komma att kräva en sådan eftergift för att senare under 

året godkänna Wabcoförvärvet. 

 

”Oavsett anledning är nyheten bra för att det skapar viss klarhet framåt vilket våra kunder efterfrågat. Jag 

har därför idag kontaktat ZF med beskedet att vi gärna hjälper bolaget att finna en ägare som kan bidra till 

att utveckla Haldex.”, säger Jörgen Durban. 

 

Styrelsen vill i nuläget inte namnge en sådan möjlig köpare utan nöjer sig med att konstatera att en ägare 

med koppling till industrin eller branschen är att föredra framför en institutionell investerare. 

 



”Vi välkomnar självklart även institutionella investerare men ska man problematisera en smula så riskerar 

en uppdelning av ZFs innehav på flera händer att leda till att Knorr-Bremse blir vår störste ägare. Det vore 

olyckligt eftersom våra kunder ju även ser det bolaget som en av Haldex huvudkonkurrenter.”, fortsätter 

Jörgen Durban.  

 

”Man kan möjligen invända mot att det inte är Haldex eller styrelsens sak att ha synpunkter på ägarna, men 

sammantaget är känslan lite ”one down, one to go” idag. Men dagens besked är definitivt ett steg i rätt 

riktning.”, avslutar Jörgen Durban. 

 

För ytterligare information, kontakta: 
 

Jörgen Durban, styrelseordförande 

Tfn: 0418-476000 

 

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications 

Tfn: 0418-476157 

E-post: catharina.paulcen@haldex.com  

 
 
Om Haldex 
Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller 

bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas 

vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en 

djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi 

alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör 

kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 300 anställda, spridda över fyra 

kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar 

skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och 

omsätter ca 5 miljarder SEK. 
 

Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i denna 
rapport, den 12 september 2019, kl 15.00. 
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