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Beijer Tech köper norska Codan AS 
 

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag, via Lundgrens Sverige AB, ingått 
avtal om att förvärva aktierna i Codan AS i Norge av norska Albert E. Olsen AS. 
 
Codan AS är en komplett leverantör av slangar, kopplingar och injektionssystem och omsatte 
NOK 33 miljoner 2018 på den norska marknaden.  Utöver grossistförsäljning erbjuder bolaget 
service och tillverkning av bl.a. kundanpassade stålslangar.   
 
Beijer Techs vd Staffan Andersson kommenterar affären ”Förvärvet av Codan AS är en viktig 
milstolpe för Affärsområde Flödesteknik där Lundgrens Sverige AB ingår. Genom affären 
etablerar Lundgrens sig nu på den norska marknaden med sitt breda produktsortiment inom 
slangar, kopplingar och industrigummi.  Tillsammans med Codan AS bildas en ledande 
nordisk grossistverksamhet med stor utvecklingspotential.” 
 
Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Beijer Tech visar med detta förvärv på 
möjligheten att expandera ledande svenska verksamheter internationellt och skapa företag 
med stark lokal närvaro som kan dra nytta av centrala inköps- och kostnadsfördelar.” 
 
Säljaren Albert E. Olsen AS (AEO) är en rikstäckande leverantör av personlig 
skyddsutrustning, verktyg och förnödenheter till industrin, byggbranschen och 
fiskerinäringen. Vd Frode Størdal kommenterar affären ”Vi är mycket glada över att Beijer 
Tech förvärvar Codan AS. På sikt bygger detta en mycket stark aktör på den norska 
marknaden och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete mellan AEO och Codan AS 
genom nya ägaren Lundgrens.” 
 
 
 
 

För ytterligare information:  
Vd och koncernchef Beijer Alma Henrik Perbeck, 018-15 71 60 
Vd Beijer Tech Staffan Andersson, 072-247 47 36 
 
 
 
Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och 
industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av 
Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. 
Beijer Alma är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap-lista. 


