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Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i 
krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen 
omsätter cirka 21 miljarder kronor och har verksamhet i mer än 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: 
Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions 
och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgkoncernen äger dessutom 50 procent i TrelleborgVibracoustic, en global ledare 
inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, med en omsättning på drygt 14 miljarder kronor och 
verksamhet i cirka 20 länder. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på Nasdaq 
OMX Nordic List, Large Cap.         www.trelleborg.com 
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Trelleborg förvärvar distributör av industridäck för ytterligare 
expansion i Europa 
 
Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Wheel Systems tecknat avtal om att förvärva 
industridäcksverksamheten från italienska Pircher Alfred s.a.s. Verksamheten är specialiserad på 
distribution och service av industridäck, såsom däck till truckar. Förvärvet stärker och utvecklar 
ytterligare Trelleborgs europeiska distributionsnätverk av industridäck.  
 
Den förvärvade verksamheten har distributions- och servicecenter i Milano och Bologna, Italien. 
Försäljningen uppgick 2012 till cirka 75 MSEK. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att 
stärka positionerna inom attraktiva och lönsamma marknadssegment.  
 
– De globalt ledande trucktillverkarna fokuserar alltmer på att öka sin närvaro på de lokala 
marknaderna. Utvecklingen passar oss och vi ser möjligheter att framgångsrikt fortsätta utveckla 
och expandera vårt servicekoncept Interfit för industridäck. Den förvärvade verksamheten har en 
stark position på den italienska marknaden och har god lönsamhet. Affären stärker oss i hela 
värdekedjan, från tillverkning till service av industridäck, säger Maurizio Vischi, affärsområdeschef 
för Trelleborg Wheel Systems. 
 
Affären förväntas vara slutförd under det första kvartalet 2014. 
 
 
 


