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BE Group säljer Lecor Stålteknik i Kungälv 
 
BE Group säljer Lecor Stålteknik till EAB. Lecor Stålteknik är specialiserade på prefabricerade 
stålkonstruktioner för bygg- och industriprojekt och de har varit en egen del av BE Group 
sedan 2010. Omsättningen uppgick under 2021 till 82 MSEK. Bolaget sysselsätter ca 35 
personer. 
 
”Lecor Stålteknik har utvecklats positivt under de senaste åren men skiljer sig väsentligt från 
BE Groups kärnverksamhet. Därför har vi tagit beslutet om att avyttra verksamheten och vi är 
övertygade att EAB kommer kunna utveckla bolaget vidare”, säger Peter Andersson, VD och 
koncernchef på BE Group. 
 
I samband med överlåtelsen har BE Group och EAB även tecknat en avsiktsförklaring om 
fortsatt nära och förtroendefullt samarbete. 
 
”Samarbetet mellan EAB och Lecor har pågått under en längre tid och vi vet vilken hög 
kapacitet och kvalitet de alltid tillhandahåller. EAB har haft och har en kraftig tillväxt inom vårt 
affärsområde Stålbyggnader. Med detta följer ett utökat behov av produktionskapacitet för att 
vi även i fortsättningen ska kunna vara en trygg leverantör till våra kunder. Lecors moderna 
produktionsanläggning och kunskapskapital gör att vi känner det mycket positivt att från och 
med nu inkludera såväl verksamhet som medarbetare i vår företagsfamilj", säger Per-Åke 
Andersson, VD EAB. 
 
Tillträdet sker den 1 juli. Försäljningen bedöms ha en marginell inverkan på resultatet i 
affärsområde Sverige & Polen under 2022. 
 
 
Vid frågor, vänligen kontakta: 
Peter Andersson, VD och koncernchef  
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com 

 
 
Om BE Group. BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, 
rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till 
kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2021 omsatte koncernen 5,4 miljarder kr. BE Group har 
cirka 630 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer 
information finns på www.begroup.com. 
 
Om EAB. EAB i Smålandsstenar är ett familjeägt företag som utvecklar, tillverkar, säljer och monterar 
stålbyggnader, lagerinredningar och portar. Företaget har åtta dotterbolag, varav två i Sverige, övriga i Norge, 
Finland, Danmark, Holland, Tjeckien och Kanada. Stålbyggnader och portar säljs företrädesvis på den nordiska 
marknaden. EABs lagerinredningssystem säljs över hela världen. Gemensamt för företagets tre produktgrupper är 
EAB Engineering Principles™, det vill säga det unika sätt på vilket EAB konstruerar och agerar för att kunna 
uppfylla sitt kundlöfte – Det håller.® EAB har, efter senaste förvärvet cirka 380 medarbetare som omsätter cirka 1,8 
MDSEK. Läs mer på eab.se. 
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