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Nobia fullföljer förvärvet av EWE-FM  
 
De österrikiska och tyska konkurrensmyndigheterna har utan förbehåll godkänt Nobias 
förvärv av Österrikes ledande kökstillverkare EWE-FM. 
 
Genom detta förvärv stärker Nobia sin ställning i Österrike och på den kontinentaleuropeiska 
köksmarknaden. 
  
EWE-FM:s försäljning uppgår till cirka 575 miljoner kronor och marknadsandelen i Österrike 
är cirka 16 procent. Ungefär 75 procent av EWE-FM:s försäljning är i Österrike. Resterande 
25 procent säljs i södra Tyskland, norra Italien, Schweiz och central- och östeuropa. EWE-
FM är den ledande tillverkaren av kök till mellan och övre segmenten i Österrike.  
 
Förvärvet påverkar Nobias vinst per aktie positivt från och med första året. Integrationen av 
EWE-FM i Nobiakoncernen förväntas ge synergieffekter 
  
Det främsta strategiska skälet till förvärvet är att EWE-FM kommer att stärka Nobias närvaro 
i kontinentaleuropa och ge en stark marknadsposition i Österrike. Genom förvärvet av Ewe-
FM ges också intressanta tillväxtmöjligheter i Tjeckien, Slovakien, Ungern och Slovenien.  
 
– Det gläder oss att myndigheterna i Österrike och Tyskland har godkänt förvärvet av EWE-
FM, säger Fredrik Cappelen, VD och koncernchef för Nobia. Bolaget passar mycket väl in i 
Nobiakoncernen och ger oss en stark position i Alpregionen och en plattform för att bygga ut 
vår närvaro i Östeuropa. 
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För ytterligare information:  
Lennart Rappe, Vice VD, tel:  08- 440 16 00  
 
 
 
 
 
Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. 
Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia 
leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt 
genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsatte 9,3 miljarder kronor under 2003 och har cirka 6 200 anställda. 
Nobia är noterat på Attract40 på Stockholmsbörsens O-lista. 
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