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EQT – ny huvudägare i Beijer Ref

Carrier Global Corporation (Carrier) har sålt hela sitt innehav i Beijer Ref till EQT Private 
Equity (EQT). EQT blir därmed huvudägare och kontrollerar 29.6% av kapitalet och 26.4% av 
rösterna i Beijer Ref (publ). 

Per Bertland, CEO Beijer Ref, kommenterar:

”Carrier har varit oerhört betydelsefulla i vår utveckling till att bli en världsledande aktör på 
kylmarknaden och har öppnat många dörrar för oss genom åren. Nu välkomnar vi EQT som ny 
huvudägare och ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med dem och ge oss 
in på nya spännande marknader och områden och bli en stark aktör inom hållbar kylteknik”

Albert Gustafsson, Partner på EQT Partners, kommenterar:

”Vi har följt Beijer Ref genom åren och ser fram emot att som en aktiv och långsiktig ägare 
arbeta nära befintliga aktieägare, styrelse och ledning med ambitionen att stödja Beijer Refs 
fortsatta tillväxtresa, både genom förvärv och organiskt. Vi avser att stödja Beijer Ref genom 
att bidra med expertis inom distribution, tillhandahålla vårt breda rådgivarnätverk samt inom 
hållbarhets- och digitaliseringsområdet. Vi ser särskilt fram emot att stötta Beijer Refs ambi-
tion att driva på utfasningsprogrammet av F-gaser till fördel för hållbar grön teknologi.”

Dave Gitlin, CEO Carrier Global Corporation, kommenterar:

”Carrier och Beijer Ref har haft ömsesidig framgång och tillväxt under våra många år av sam-
arbete, och vi ser fram emot att fortsätta vårt långsiktiga distributionsförhållande med Beijer 
Ref,” säger Carriers VD och koncernchef Dave Gitlin.

Försäljningstransaktionen förväntas avslutas i slutet av december 2020, förutsatt att ett god-
känt myndighetsgodkännande erhållits.
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