
 

 

 
 

   
 
 
PRESSMEDDELANDE 
 

Lagercrantz förvärvar Proagria Miljø A/S 
 

Lagercrantz Groups dotterbolag Lagercrantz A/S har idag förvärvat samtliga aktier i det 
danska nischade produktbolaget Proagria Miljø A/S. 
 
Proagria utvecklar och tillverkar ventiler, luckor och andra komponenter som används av 
landbaserade fiskodlingar, samt kommuner och andra markägare för att kontrollera 
vattenflöden. Proagria är baserat i Otterup på Fyn i Danmark och omsätter årligen cirka 40 
MDKK. För mer information, se www.proagria.dk. 
  
”Som långsiktig partner till Proagria i Sverige vet vi att deras produkter är av väldigt hög 
kvalitet och vi ser fram emot att kunna erbjuda dem till våra kunder i Europa, Nordamerika 
och på andra marknader”, kommenterar Torgny Larsson, VD för Lagercrantz enhet Wapro 
Group. 
 
“Det känns betryggande att överlämna ansvaret till en långsiktig och stabil ägare som kan 
hjälpa företaget att växa internationellt och har styrkan att hålla jämna steg med kraven på 
den växande marknaden för landbaserad fiskodling”, säger Eli Westergaard, tidigare ägare 
till Proagria. 
 
Proagria kommer att vara en del av vår enhet Wapro Group och därmed ingå i Lagercrantz 
division Niche Products. Förvärvet förväntas ge ett litet positivt tillskott till koncernens vinst 
per aktie. 
 
 
Stockholm den 18 mars 2021 
 

Lagercrantz Group AB (publ.) 
 
 

För ytterligare information kontakta:  

Per Ikov, VP M&A, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70 
Jonas Ahlberg, Divisionschef Niche Products, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70  
Torgny Larsson, VD Wapro AB, tel +46 70 222 93 25  
eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com  

 
Informationen lämnades för offentliggörande 2021-03-18 kl 12:00 CET.  
 

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET  
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter 
från ledande leverantörer. Inom koncernen finns knappt 60-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en 
nisch. Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa samt i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 500 anställda 
och omsätter ca 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com  
 

http://www.lagercrantz.com/

