
PRESSRELEASE
Beijer Ref etablerar sig på den grekiska marknaden 
Beijer Ref har tecknat avtal om att förvärva 80% av aktierna i luft-
konditioneringsföretaget Inventor, med option att förvärva resterande 
andel, och etablerar sig därmed på den grekiska marknaden. Inventor 
har de senaste fyra åren haft en god lönsamhet, med en årlig försäljnings-
tillväxt på 19% och en EBIT-tillväxt på nästan 40% under senaste 4-års-
perioden. Bolaget har mångårig erfarenhet inom HVAC-segmentet och 
har en stark igenkänningsfaktor med sitt eget varumärke, Inventor.

Inventors huvudkontor ligger i Aten (Grekland), med ett andra försäljningskontor i 
Bukarest (Rumänien). Deras primära försäljningskanaler är återförsäljare och 
installatörer, men även Amazon’s näthandel är en betydelsefull plattform – vilket 
för Beijer Ref är en ny distributionskanal.

Parterna har undertecknat ett bindande avtal, varefter konkurrensmyndigheten i 
Rumänien nu kommer att granska affären. Övertagandet är beräknat att ske under 
hösten 2021. Den årliga försäljningen för Inventor uppgår till drygt 600 miljoner SEK 
och bolaget har cirka 80 anställda.

Inventor kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet under eget varumärke, inom 
såväl distribution som marknadsföring. Förvärvet kommer att få en positiv påverkan 
på Beijer Ref-koncernens resultat och ställning.

Per Bertland, CEO Beijer Ref, kommenterar:

“Vi är mycket glada över tillskottet, Inventor adderar både värde och kompetens till vår 
grupp. Grekland är också en helt ny marknad för Beijer Ref, vilket ligger i linje med 
vår tillväxtstrategi. Inventor har stark potential och vi ser fram emot att tillsammans 
med kunder och ledning fortsätta utveckla bolaget.”
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BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder 
konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och 
finns representerat i 38 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien. 
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George Assimakopoulos, Inventors VD, kommenterar:

“Vi är hedrade över att bli partners med Beijer Ref och vi uppskattar deras fantastiska 
arbete och anseende. Vi är glada över att tillsammans med Beijer Ref få utveckla 
framtida möjligheter; att med det adderade värdet av samarbetet möta våra mål, 
följa vår strategi och implementera vår affärsplan.”
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För mer information, vänligen kontakta:

Per Bertland, CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email mrn@beijerref.com


