
 
 
 
PRESSMEDDELANDE 

 
Lagercrantz förvärvar Libra i Norge  
 

Lagercrantz Group har idag förvärvat 75% av aktierna i Libra-Plast AS (Libra @ 
www.libra.no). Tillsammans med grundarfamiljen Lillebø och ledningen, som kvarstår 
som 25%iga ägare, är avsikten att fortsätta växa verksamheten i Norge och på export.  
 
Libra är marknadsledande inom dörrar, luckor och förvaringsenheter av högsta kvalitet till den 
marina industrin. Kundbasen är skeppsbyggare i Norge, Europa och Nordamerika. Libra omsatte 
cirka 177 MNOK år 2020 med ett EBITA på cirka 28 MNOK (inklusive intressebolagsandel). 
Libra säljer sina produkter över hela världen och har dotterbolag i Norge och Lettland samt ett 
intressebolag i Vietnam.  
 
”På Lagercrantz har vi en långsiktig syn på att bygga företag med ledande positioner inom 
specifika marknadsnischer. Libra är en etablerad ledare inom säkerhetskritiska produkter till den 
marina industrin, med ett högkvalitativt, brett produktsortiment och är certifierade för de 
etablerade internationella marina klassificeringsnivåerna. Verksamheten har visat stabil tillväxt 
under ett antal år och kommer att vara ett viktigt tillskott till fokusområdet för marina produkter 
inom division International”, säger Lars-Ola Lundkvist, divisionschef International på Lagercrantz 
Group. 
 
”Lagercrantz har lång erfarenhet av ägande av produktföretag med exportambitioner och vi ser 
fram emot att börja arbeta med dem. Jag är säker på att de kommer att tillföra kunskap, 
erfarenhet och nya idéer till bordet, och det är spännande att vara en del av denna nya era i 
Libras historia”, säger Einar Pieroth, VD i Libra-Plast AS i en kommentar. 
 
Libra kommer att ingå i Lagercrantz Division International. Förvärvet förväntas generera ett litet 
positivt tillskott till koncernens resultat per aktie på årsbasis. 
 

Stockholm, 14 maj 2021 

Lagercrantz Group AB (publ) 
 
 
För ytterligare information kontakta: 

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, telefon +46 8 700 66 70 

Lars-Ola Lundkvist, divisionschef International, Lagercrantz Group, telefon +46 8 700 66 70, eller besök 

vår hemsida www.lagercrantz.com 

 
Denna information lämnades för offentliggörande 2021-05-14 kl 11:40 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. 
Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster. 
Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 600 anställda och omsätter 
över 4 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com 
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