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Pressmeddelande 1 april 2021 

HL Display förvärvar CoolPresentation och stärker därigenom sin 
marknadsledande position i Nederländerna 

HL Display förvärvar CoolPresentation, en leverantör av butikslösningar och tjänster till 
dagligvaruhandeln i Nederländerna. Förvärvet stärker HL:s erbjudande och kundbas samt 
position som den marknadsledande leverantören and butikskommunikationslösningar till 
dagligvaruhandeln i Europa. 
 
HL Display stärker sin marknadsposition genom förvärvet av CoolPresentation, en leverantör av 
butiksinredningslösningar baserad i Heerenveen, Nederländerna. CoolPresentation omsätter ca 4 
MEUR och grundades 1997. CoolPresentation har byggt en stark marknadsposition på den holländska 
marknaden, med högkvalitativa produkter och tjänster till både dagligvaruhandeln, apotek och 
varumärkesleverantörer.  
 
”Sedan CoolPresentation grundes 1997 har bolaget vuxit till att bli en väletablerad leverantör av 
butiksinredningslösningar på den holländska marknaden”, säger Björn Borgman, VD på HL Display. 
”Deras passion för detaljhandel och utmärkta service gör CoolPresentation till en perfekt matchning för 
HL. Kombinationen av företagens produktutbud skapar ett ännu starkare erbjudande till en expanderad 
kundbas, vilket stödjer vår marknadsposition inom butikskommunikationslösningar och varuexponering 
till dagligvaruhandeln”. 
 
”Med förvärvet av CoolPresentation kommer vi få tillgång till nya kunder i Nederländerna och 
konsolidera marknaden ytterligare, vilket även skapar synergier inom både produktion samt på andra 
områden. Förvärvet är ytterligare ett steg i HL:s resa att förstärka den redan ledande 
marknadspositionen i Europa, med både organisk samt inorganisk tillväxt”, säger Joakim Twetman, 
Affärsområdeschef för Industry på Ratos. 
 
Förvärvet genomfördes den 1 april 2021. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Joakim Twetman, Affärsområdeschef Industry, Ratos 
070-339 16 66 
joakim.twetman@ratos.com 
 
Björn Borgman, VD, HL Display 
072-264 17 90 
Bjorn.Borgman@hl-display.com   
 
 
Om HL Display: 
HL Display är en global leverantör inom butikslösningar som skapar en bättre kundupplevelse, lönsamhet och 
hållbarhet i framförallt dagligvaruhandeln. HL grundades år 1954 och är idag aktiv i över 70 länder, HL:s lösningar 
har installerats i 295 000 butiker och hjälper våra kunder att öka försäljning, inspirera shoppare, driva automation 
och reducera svinn. HL Display Group har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, med säljenheter i 26 länder samt 
distributionspartners som täcker resterande marknader runtom i världen. Företaget har över 1 000 anställda och en 
omsättning på 1 520 MSEK. 
 
 
Om Ratos: 
Ratos bolagsgrupp består av 11 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer & 
Technology och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick till SEK 33 miljarder. Ratos är en 
bolagsgrupp som möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. 
Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på 
Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. 


