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Flokk stärker sin ställning som marknadsledare i Europa 

Den skandinaviska Flokk-koncernen (”Flokk” eller ”koncernen”) fortsätter att växa i och med förvärvet av 

Profim, den största tillverkaren av kontorsstolar i Polen. Förvärvet stärker Flokks ställning som en av de 

ledande aktörerna i Europa när det gäller kontorsstolar och möbler på arbetsplatsen.  Med en kombinerad 

omsättning på nästan 3 miljarder NOK och åtta starka varumärken kommer Flokk att ha en tydlig 

marknadsledande ställning på flera europeiska marknader.  

Flokk-koncernen, en marknadsledare inom design, utveckling och tillverkning av kontorsmöbler i Europa, har 

tecknat ett avtal om att köpa det polska företaget Profim i en aktie för aktie-transaktion. Profim är för 

närvarande en av de ledande tillverkarna av kontorsmöbler i Centraleuropa. Företaget har haft en stark tillväxt 

under flera år med ökande marknadsandelar på huvudmarknaderna Tyskland och Polen. 

- Flokk har som ambition att vara en ledande aktör inom kontorsmöbelbranschen, och med Profim som 

del av familjen stärker vi vår ställning på flera nyckelmarknader, säger Flokks vd Lars I. Røiri. 

Flokk har visat vägen för den europeiska konsolideringen av branschen, som kännetecknas av många mindre 

regionala och nationella aktörer. Företaget fortsätter att följa sin strategi med stark underliggande intern 

tillväxt, framgångsrika produktlanseringar och förvärv med hög synergi.   

Under 2017 förvärvade Flokk de två svenska företagen Malmstolen och Offecct, samt den schweiziska 

marknadsledaren Giroflex. Dessa förvärv har ökat koncernens omsättning med cirka 50 % och samtliga 

nykomlingar har lämnat positiva bidrag till rörelseresultatet. 

- Profim är ett utmärkt tillskott i vårt nätverk av starka regionala varumärken. Företaget kommer att 

stärka våra tillverknings-och inköpsprocesser genom att skapa ett starkt ekosystem tillsammans med 

våra befintliga anläggningar i Norge, Sverige och Västeuropa. Våra säljorganisationer och 

distributionsnätverk kommer att hållas åtskilda, men det finns anledning att kombinera en del 

administrativa funktioner, bekräftar Flokks vd Lars I. Røiri. 

Profim redovisade en försäljning på strax över 1 miljard NOK 2017. Cirka 1 700 anställda arbetar vid företagets 

produktionsanläggning i Turek.  

- Profim och Flokk har en kompletterande produktportfölj som gör vårt kombinerade erbjudande mer 

attraktivt, framför allt vid större projekt. Dessutom gör förvärvet oss till en konkurrenskraftig partner 

för återförsäljare av kontorsmöbler, säger Røiri. 

- Profim är en mycket kompetent organisation och har en stark meritlista. Med vår kombinerade styrka 

ser vi möjlighet att utveckla varumärket Profim och stärka vår närvaro i Europa ytterligare, fortsätter 

Røiri. 

Profim har ett globalt försäljningsnätverk med 1 100 återförsäljare i 30 länder som betjänar både små och 

stora kunder. Efter sammanslagningen kommer Flokk-koncernen att ha närvaro i mer än 50 länder världen 

över.  

- Flokk har ett gediget produktsortiment med många starka varumärken. Det är en familj som vi ser 

fram emot att bli del av. Vi delar många värderingar och ambitioner om att leverera möbler av hög 

kvalitet med modern attraktionskraft som inspirerar människor i deras yrkesliv. Flokks tillväxt de 
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senaste åren bekräftar också att vi delar en proaktiv strävan efter kontinuerlig utveckling och att vara 

drivande när det gäller innovation och attraktiv design, säger Profims vd Piotr Chelminski.  

Förvärvet av Profim kommer att regleras genom aktier i Flokk. Fonder som förvaltas av Flokks huvudägare 

Triton fortsätter som majoritetsägare, medan Profims nuvarande ägare Innova Capital kommer att vara en 

betydande minoritetsägare.  

- Triton har varit ett mycket viktigt stöd för Flokk sedan de blev den största aktieägaren i slutet av 2014. 

De har bidragit starkt till Flokks utveckling från en skandinavisk aktör till en av de ledande aktörerna i 

Europa på så kort tid, bekräftar Lars I. Røiri.  

- Med Profims nuvarande ägare Innova Capital får vi en ny medarbetare i teamet som kan bidra till att 

ytterligare stärka vår verksamhet, säger Røiri. 

Transaktionen beräknas slutföras till april 2018.  Flokk och Profim kommer att fortsätta sin verksamhet som 

två separata företag fram till att transaktionen avslutas.  

För mer information, kontakta: 

Lars I. Røiri, vd, Flokk  

E-post: lars.roiri@flokk.com, mobil + 47 911 79 067 

Piotr Chelminski, vd, Profim  

E-post: piotr.chelminski@profim.pl, mobil +48 605 100 899 

 

 

Om Flokk  

Flokk är en marknadsledare inom design, utveckling och tillverkning av kontorsmöbler i norra Europa. Vi är 

stolta ägare till varumärkena HÅG, RH, Giroflex, BMA, Offecct, Malmstolen och RBM. Fler än 800 medarbetare 

samarbetar för att uppnå vår vision: Inspirera till ett bra arbete. 

Vårt huvudkontor ligger i Oslo. Vi har produktionsenheter i Røros i Norge, Zwolle i Nederländerna, Koblenz i 

Schweiz samt i Tibro, Nässjö och Hunnebostrand. Dessutom har vi försäljningskontor i Norge, Sverige, 

Danmark, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Singapore, Kina och 

Australien. Flokks produkter säljs i fler än 40 länder världen över. 2017 hade vi en omsättning på 2 miljarder 

NOK. 

Om Profim  

Profim är marknadsledande i Polen och en av de ledande tillverkarna av kontorsstolar i Östeuropa. Profim 

skapar produkter som uppfyller de högsta kraven på ergonomi, kvalitet och design och sätter standarden för 

hälsosamma och effektiva arbetsplatser. I mer än 25 år har företaget skapat närmare 100 stolsserier i 

samarbete med designers specialiserade på kontorsmöbler. Profim ligger i Turek, Polen och ägs av 

riskkapitalbolaget Innova Capital samt två av företagets grundare. 

Om Innova Capital 

Innova Capital är en av de ledande riskkapitalfonderna i CEE-regionen och investerar i segmentet för 

medelstora företag. Sedan grundandet 1994 och fram till idag har Innova Capital-fonden investerat över 700 

miljoner euro i 50 företag från 10 länder i regionen. 2010 delade Unquote Magazine ut titeln ”CEE Fund of the 

Year” till Innova Capital.  
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Om Triton 

Triton-fonderna investerar i och stöder en positiv utveckling för medelstora företag med huvudkontor i 

Europa. Fokus ligger på företag inom sektorerna industri, företagstjänster och konsumentprodukter/hälsa. 

Triton strävar efter att bidra till att skapa bättre företag på lång sikt. Triton och dess chefer vill hjälpa till att 

skapa en positiv förändring med hållbara operativa förbättringar och hållbar tillväxt. De 36 företag som för 

närvarande finns i Tritons portfölj har en sammanlagd försäljning på cirka 14,2 miljarder euro och cirka 91 000 

anställda. 

Tritons fonder förvaltas av specialiserade team av yrkespersoner i Tyskland, Sverige, Norge, Finland, Danmark, 

Italien, Storbritannien, USA, Kina, Luxemburg och Jersey. 

 


