
Lindab förvärvar Ekovent, marknadsledande 
ventilationsbolag inom brandskydd
Lindab har förvärvat Ekovent AB, en ledande svensk tillverkare av ventilations- och 
brandskyddsprodukter. Genom förvärvet utökas Lindabs erbjudande inom 
ventilationslösningar och Lindab stärker sin position inom brandskydd i Sverige.

Kraven på brand- och rökskydd i ventilationssystem blir allt högre. Ekovent utvecklar 
kvalitetsprodukter och har en säljkår med hög teknisk kompetens som byggt upp nära relationer 
med föreskrivande led, entreprenörer och installatörer. Lindab avser att vidareutveckla Ekovents 
verksamhet och försäljning i Sverige och Norden. Ekovent tillverkar främst produkter för brand- 
och rökskydd men erbjuder även andra ventilationsprodukter såsom takhuvar, galler, spjäll och 
fläktar.

”Ekovent har hög kompetens inom ventilationslösningar och brandskydd, vilket är prioriterade 
områden för Lindab. De tänker långsiktigt, med fokus på kvalitet och kundnytta. Detta är helt i 
linje med Lindabs filosofi. Förvärvet kompletterar Lindab på många plan. Vi ser fram emot att 
fortsätta att utveckla Ekovents verksamhet, med gemensamma krafter”, säger Ola Ringdahl, VD 
och Koncernchef för Lindab.

Ekovent grundades 1972 och är ett familjeföretag i andra generationen. Bolaget har sitt 
huvudkontor och två produktionsanläggningar i Vellinge utanför Malmö, samt försäljningskontor 
i Stockholm och Göteborg. I Vellinge finns dessutom Ekovents utvecklingsavdelning med ett 
avancerat testlabb.

Michael Wahlgren, VD och ägare av Ekovent och Monica Grube, ägare av Ekovent: ”Tillsammans 
med alla medarbetare har Ekovent målmedvetet byggt en stark position inom 
ventilationsbranschen i Sverige. Nu är vi glada över att Ekovent kan fortsätta att utvecklas som 
en del av Lindab. Vi har en samsyn kring vikten av att sätta kunden i fokus samt att ha hög 
teknisk kompetens inom bolaget. Ekovent och Lindab går in i en ny spännande fas.”
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Ekovent omsatte ca 123 MSEK år 2019 med en rörelsemarginal i linje med Lindabs lönsamhet. 
Bolaget har 64 medarbetare.

Läs mer om Ekovent på deras hemsida: https://www.ekovent.se/
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Kort om Lindab

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och 
distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt 
inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänkande.
 
Koncernen omsatte 9 872 MSEK år 2019 och är etablerad i 31 länder med cirka 5 200 
medarbetare. Norden stod för 43 procent av försäljningen 2019, Västeuropa 35 procent, 
Östeuropa 21 procent och Övriga marknader 1 procent.
 
Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.
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