
Pressmeddelande

Beijer Ref genomför två nya förvärv i
Oceanien
Beijer Ref har tecknat två nya avtal om att förvärva Clima Solutions, en HVAC-distributör
baserad i Auckland, Nya Zeeland, och Patton Albury, en HVAC/R-grossist baserad i
Albury, Australien.

Clima Solutions är en distributör som tillhandahåller kylaggregat (samt tillhörande utrustning)
och industriella applikationer till HVAC-marknaden. Genom sin lokala ingenjörs- och
designexpertis erbjuder Clima Solutions effektiva och miljövänliga lösningar som är optimerade
för olika typer av köldmedier med ett lågt GWP-värde. Med över 17 års erfarenhet på
marknaden har Clima Solutions en imponerande meritlista som inkluderar flygplatser, sjukhus,
hotell och kontorsbyggnader. Deras årliga omsättning uppgår till cirka 35 miljoner kronor. Clima
Solutions kommer att integreras i Beijer Refs nuvarande organisation på Nya Zeeland.
    
Beijer Ref är också glada att kunna meddela att de nu har slutfört förvärvet av de utestående
aktierna (40%) i Patton Albury. Patton Albury erbjuder ett brett sortiment av högpresterande
och energieffektiva produkter. Deras årliga omsättning uppgår till cirka 30 miljoner kronor och
bolaget kommer att integreras i Beijer Refs nuvarande organisation i Australien.
   
Båda förvärven kommer att ha en mindre påverkan på Beijer Ref-koncernens resultat och
ställning.
   
Christopher Norbye, CEO Beijer Ref, kommenterar:
    
"Jag är mycket glad över att kunna välkomna Clima Solutions och Patton Albury till Beijer Ref-
koncernen. Det finns starka synergier mellan Clima Solutions och Beijer Refs organisation på
Nya Zeeland. Med en solid orderbok på plats redan inför 2022 ser vi fram emot att ytterligare
accelerera och expandera deras verksamhet. Det känns också bra att ha slutfört förvärvet av
Patton Albury. De har ett dedikerat team som besitter en omfattande kunskap inom HVAC/R-
marknaden. Kombinationen av dessa två förvärv utökar ytterligare vår portfölj i Oceanien och
kommer att generera stora möjligheter för våra kunder."
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För mer information, vänligen kontakta:

Christopher Norbye, CEO
Telefon: 040-35 89 00
E-post: cne@beijerref.com

  
Maria Rydén, CFO
Telefon: 040-35 89 00
E-post: mrn@beijerref.com
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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.

www.beijerref.com


