
Lindab förvärvar ventilationsbolaget H.A. 
Helgesen i Norge
Lindab kompletterar sin nuvarande verksamhet i Norge med förvärvet av H.A. Helgesen 
& Sønner AS. Med förvärvet får Lindab tillgång till försäljning och produktion av 
rektangulära ventilationskanaler. H.A. Helgesen har en stark ställning i västra Norge och 
har framgångsrikt hanterat den komplexa logistik som regionens geografi kräver.

H.A. Helgesen är etablerade i Ålesund, 40 mil norr om Bergen i Norge. De är primärt tillverkare 
av rektangulära ventilationskanaler och har ett utbyggt logistiknät i västra Norge. Produktion 
och leverans av ventilationskanaler bör ske nära kunden och med de geografiska utmaningar 
som västra Norge har, är det avgörande med lokal produktion. H.A. Helgesen har även 
uppbyggda kundrelationer med ett flertal kunder inom den marina sektorn, vilket är ett mindre, 
men växande kundsegment för Lindab.

”Vi är mycket glada över att välkomna H.A. Helgesen in i Lindab”, säger Ola Ringdahl, VD och 
Koncernchef för Lindab. ”Det är ett välskött företag med starka kundrelationer och hög 
kundnöjdhet, vilket syns i den goda lönsamheten. Vi är också mycket glada över att H.A. 
Helgesens VD, Tore Helgesen, kommer fortsätta att driva verksamheten som del av Lindab.”

”Vi ser fram emot att vara del av den norska verksamheten där vi kommer kunna dra nytta av 
Lindabs globala inköp och distributionsnät samtidigt som vi bidrar med vår kunskap och lokala 
närvaro. Vi delar Lindabs övertygelse om att hög kvalitet och nära relationer med kunderna är 
viktiga framgångsfaktorer.”, säger Tore Helgesen, VD och delägare i H.A. Helgesen.

H.A. Helgesen & Sønner AS grundades 1855 och drivs som ett familjebolag. De har produktion 
och försäljning i Ålesund i västra Norge. Bolaget omsätter ca 15 MNOK årligen och har en 
rörelsemarginal som är högre än Lindabs rörelsemarginal, både globalt och i Norge. H.A. 
Helgesen har 9 medarbetare.

Läs mer om H.A. Helgesen på deras hemsida: http://ha-helgesen.no/
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Ola Ringdahl
VD och Koncernchef
E-post: ola.ringdahl@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Madeleine Hjelmberg
Tillförordnad Ekonomi- och finansdirektör
E-post: madeleine.hjelmberg@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Catharina Paulcén
Head of Corporate Communications
E-post: catharina.paulcen@lindab.com
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65

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 9 166 MSEK år 2020 och är etablerad i 24 länder med cirka 5 000 
medarbetare. Norden stod för 48 procent av försäljningen 2020, Västeuropa för 32 procent, 
Central- och Östeuropa för 18 procent och Övriga marknader för 2 procent.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.
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