
 

 

Pressmeddelande    Stockholm 16 februari 2015 

 

Aura Light förvärvar armaturföretaget Zobra  

Det svenska belysningsföretaget Aura Light har förvärvat Zobra, ett svenskt företag som utvecklar 
och tillverkar armaturer för offentlig miljö. I och med förvärvet tar Aura Light ytterligare ett steg 
framåt som helhetsleverantör av energieffektiva lösningar inom belysning.  

Zobra har ett brett sortiment av armaturer för offentlig miljö och fokuserar på innovativ 
produktdesign. De har sitt huvudkontor i Vimmerby där de även har produktion av armaturer. 
Företaget har vunnit Dagens Industris utmärkelse ”Årets Gasellföretag” tre år i rad. 2010 förvärvade 
Zobra företaget Noral som är ett starkt varumärke inom utomhusarmaturer. 
 
– Vi är glada att vara en del av Aura Light-koncernen och att kunna komplettera Aura Lights 
sortiment med våra produkter och vår kompetens inom armaturer. Vi är två företag som tillsammans 
erbjuder våra kunder en unik helhetslösning och högkvalitativ belysning, säger Michael Engstrand, vd 
Zobra AB. 

 
Aura Light erbjuder en bred produktportfölj med ljuskällor, LED-lösningar, armaturer och ljusstyrning. 
2012 förvärvade de företaget IQ Sensortech, en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och 
system för belysningsstyrning.  
 
– Att förvärva Zobra är en viktig del i Aura Lights tillväxtstrategi och våra kunder efterfrågar i allt 
större utsträckning kompletta belysningslösningar. Detta förvärv är ett betydelsefullt steg för oss 
som helhetsleverantör av ljuskällor, ljusstyrning och armaturer av högsta kvalitet, säger Martin 
Malmros, vd Aura Light International AB.   
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För mer information, kontakta:  
Martin Malmros, vd, Aura Light International AB,  
08-564 883 40, 0730-45 83 40, martin.malmros@auralight.com  
Michael Engstrand, vd, Zobra AB,  
0730-93 97 47, michael.engstrand@zobra.se  
Alina Giraldo, presskontakt, Aura Light International AB,  
08-564 883 89, 0702-86 40 02 alina.giraldo@auralight.com    
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Om Aura Light 
Aura Light är ett belysningsföretag som erbjuder hållbara belysningslösningar till professionella kunder så att de kan minska sina kostnader, 
sin energiförbrukning och miljöpåverkan. Aura Light är kända för lång livslängd, hög kvalitet och energibesparing, där Aura Lights 
belysningslösningar kan minska energiförbrukningen med upp till 80 procent. Grunden till Aura Light lades redan 1930 under namnet 
Lumalampan. Huvudkontoret ligger i Stockholm och belysningslösningarna säljs över hela världen genom koncernens dotterbolag och 
återförsäljare. Kunderna hittas främst inom industri, handel och offentlig sektor. Aura Light har cirka 250 anställda och en omsättning på 
cirka 600 miljoner kronor. Läs mer på www.auralight.se. 
 
Om Zobra  
Zobra är ett svenskt armaturföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionsriktig belysning med god design för offentlig miljö. 
Företaget har 63 anställda i Sverige och tillverkning vid huvudkontoret i Vimmerby och hade 2013 en omsättning på 85 miljoner SEK. Zobra 
har under företagets tioåriga historia kommit att få en etablerad position inom funktionsriktig belysning med god design för offentlig miljö. 
Läs mer på www.zobra.se.  
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