Pressmeddelande 3 juli 2020

Beijer Tech förvärvar INU-gruppen
Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva 75%
av aktierna i INUinvest AB, bestående av INUstyr med systerbolag.
INUstyr är verksamma inom fastighetsautomation och erbjuder energieffektiva
lösningar för offentliga och privata kunder i Sverige. Genom systemintegration och
samordning fokuserar företaget på helhetslösningar för inomhusmiljö - främst i
kommersiella och specialfastigheter. Bolagsgruppen omsätter cirka 110 Mkr med god
lönsamhet.
Beijer Techs vd Staffan Johansson kommenterar affären ”Förvärvet av INUstyr är en
viktig milstolpe för Beijer Tech. Bolaget är välskött, nischat och med en mycket stark
marknadsposition. Jag är glad över att vi genomfört detta förvärv som vi ser som ett
nytt spännande område inom Beijer Tech.”
Efter försäljningen av aktiemajoriteten kommer de tidigare huvudägarna att vara
kvar som minoritetsägare och i sina operativa roller för att utveckla verksamheten
vidare. INUstyrs vd, Roger Svensson kommenterar affären ”För oss i INU-gruppen
känns affären som ett naturligt steg i vår fortsatta tillväxtresa. Vi är övertygade om
att vi i Beijer Tech har hittat rätt strategisk partner för att långsiktigt äga och utveckla
bolaget och växa med existerande och nya kunder”
Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Beijer Tech fortsätter sin
strategi att förvärva bolag i intressanta nischer och detta förvärv utgör en plattform
för ett nytt tillväxtområde”.

För ytterligare information:
Vd och koncernchef Beijer Alma Henrik Perbeck, 018-15 71 60
Vd Beijer Tech Staffan Johansson, 070-564 70 29

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 3 juli 2020 kl 11:30.
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 och
tillverkning i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap-lista.
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