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P R E S S M E D D E L A N D E  7 februari 2018 

 

airteam expanderar till Sverige 
Ratos dotterbolag airteam expanderar till Sverige genom förvärv av Luftkontroll Energy 

i Örebro AB (Luftkontroll Energy), en ledande installatör av ventilationslösningar i 

Mälardalsregionen. 

airteam, en ledande leverantör av ventilationslösningar i Danmark, stärker sin marknadsposition när 

de genom förvärv av Luftkontroll Energy expanderar till Sverige. Luftkontroll Energy har cirka 35 

medarbetare med kontor i Örebro. Omsättningen för 2017 uppgick till cirka 80 Mkr. Bolaget 

erbjuder effektiva ventilations- och energilösningar inklusive service och underhållstjänster. 

– airteam tar genom förvärvet av Luftkontroll Energy ett strategiskt viktigt första kliv in i Sverige. 

Bolaget har en stark marknadsposition och en bra ledning, som fortsätter i sina roller och även är 

med som delägare framåt. Bolaget passar väl in i airteams affärsmodell och vi ser goda möjligheter för 

airteam att fortsätta växa i Sverige, säger Robin Molvin, Senior Investment Director Ratos. 

Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2018. 

För ytterligare information: 

Robin Molvin, Senior Investment Director Ratos, 08-700 17 15 

Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98 

Kommande informationstillfällen från Ratos: 

Bokslutskommuniké 2017 16 februari 2018 

Delårsrapport januari-mars 2018 3 maj 2018 

Årsstämma 2018 3 maj 2018 

Delårsrapport januari-juni 2018 17 augusti 2018 

Delårsrapport januari-september 2018 25 oktober 2018 

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva 

ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. 

Ratos portfölj består av 14 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, 

Konsumentvaror/Handel och Bygg. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 13 400 medarbetare. 

 


