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Fiskars har mottagit en bindande offert av MOB MONDELIN för att 
köpa Leborgne-verksamheten 
 
Fiskars har mottagit en bindande offert av MOB MONDELIN för att köpa Leborgne-verksamheten. 
Leborgne tillverkar och säljer verktyg för bygg- och trädgårdsbruk i Frankrike. Försäljningen planeras 
genomföras som en avyttring av affärsverksamhet och innefatta Leborgne-varumärket, lager, 
anläggningstillgångar samt där tillhörande personal.  
 
”Fiskars gör vardagen extraordinär och den globala strategin är att fokusera på konsumentprodukter 
samt att bygga ikoniska livsstilsvarumärken. Produkter för professionellt bruk inom byggindustrin hör 
inte till vår centrala verksamhet. Jag är övertygad om att Leborgne under den nya ägaren kan utnyttja 
sin fulla potential samt skapa nya produkter för murare, hantverkare och andra professionella” sade 
Fiskars verkställande direktör Jaana Tuominen.  
 
”Med stöd av sin tvåhundraåriga historia är Leborgne ett toppvarumärke på den franska marknaden 
för handverktyg för professionellt bruk. Leborgne är känt för sin premiumkvalitet och visionära 
innovationer, vilka bygger på kunskapen i den lokala fabriken. De här egenskaperna passar perfekt till 
våra värden” sade Thibault Moulin, verkställande direktör för MOB MONDELIN. 
 
Leborgne-verksamheten har ca. 70 anställda och dess omsättning år 2018 var ca. 12 miljoner euro. 
Den planerade försäljningen förväntas inte ha en betydande inverkan på Fiskars omsättning och 
EBITA år 2019. 
 
Fiskars har påbörjat samarbetsförhandlingar med personalen enligt lokal lagstiftning. 
 
MOB MONDELIN 
MOB MONDELIN förvaltar en portfölj av premiumvarumärken av handverktyg för professionellt bruk. 
Bolaget har fabriker i Frankrike, Tyskland och Rumänien, ca. 400 anställda och en omsättning på ca. 
60 miljoner euro. 
 
Leborgne 
Franska Leborgne är grundat år 1829 och är en specialist på handverktyg för professionella inom 
byggindustrin. Produkterna består av handverktyg för byggande, murande, träbygge, grund- och 
vägarbete samt skogsarbete och huggande. Fiskars köpte Leborgne år 2007 och verksamheten har 
rapporterats som en del av Functional-segmentet.  
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Making the everyday extraordinary   
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, 
Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och 
hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 900 anställda i över 30 
länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com 


