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AGA byter namn till Linde i januari 2020 

I januari 2020 byter AGA företagsnamn till Linde. AGA är sedan 2000 en del av Linde-koncernen 

och utgör Region Norra Europa, där samtliga nordiska länder och Baltikum ingår.  

 

- Vi har beslutat att byta företagsnamn ifrån AGA till Linde för vår verksamhet i Norden och 

Baltikum. Vi är övertygade om att det kommer bidra positivt till vår marknadspositionering. Linde 

är, efter sammangåendet med amerikanska Praxair förra året, den globala marknadsledaren i 

industri- och medicingasbranschen med över 80 000 medarbetare och kunder i fler än 100 

länder, säger Jan Ellringmann, VD för AGA. 

 

AGA behålls som varumärke för verksamhetens produkter för kolsyrat vatten samt för gasol och 

svetsprodukter. 

 

- Vi har stor respekt för de värden som AGA:s varumärke och långa tradition står för. Därför 

behåller vi AGA som varumärke för våra produkter inom områdena kolsyrat vatten, gasol, samt 

svetsprodukter. Dessa produkter är tydligt positionerade hos såväl konsumenter som 

industrikunder och står för kvalitet, tillförlitlighet och en hög servicenivå, säger Olof Källgren, Sälj- 

och Marknadschef på AGA. 

 

Namnbytet sker formellt i januari 2020. Utrustning och andra tillgångar i verksamheten såsom tankbilar, 

servicefordon, sajter, kundtankar, kontor med mera kommer att få ny design under en övergångsperiod. 

 

För mer information, kontakta: 

Susanne E Andersson, External Communications Manager, 

076-720 09 17, susanne.e.andersson@se.aga.com. 

 

Carina Aspenberg, Head of Communications,  

070-616 01 19, carina.aspenberg@se.aga.com 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Fakta om AGA: 
AGA tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. I samarbete med kunderna, utveck-

lar vi totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik 

gör vi det möjligt för kunderna att öka lönsamheten, säkerheten och kvaliteten samtidigt som miljön skyddas. AGA 

tillverkar och tillhandahåller medicinska gaser, service, tjänster och sjukvård under namnet Linde Healthcare. AGA är 

ett Linde-företag och utgör Region Norra Europa där övriga nordiska länder och Baltikum ingår. Linde är ett världsle-

dande gas- och teknikbolag med cirka 80 000 anställda i omkring 100 länder. Läs mer 

på www.aga.se och www.linde.com.  
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