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Lagercrantz förvärvar Geonor AS  
 

Lagercrantz har idag förvärvat samtliga aktier i det norska bolaget Geonor AS.  
 
Geonor tillverkar och säljer geoteknisk, hydrologisk, meteorologisk och miljömässig utrustning 
och lösningar till en bred kundbas i Norge och internationellt. Geonor är baserat i Østerås i Oslo-
området och omsätter årligen cirka 30 MNOK med god lönsamhet. För presentation av 
företaget, besök www.geonor.no. 
 
”Lagercrantz stödjer utvecklingen av företag med internationellt ledande produkter. Med våra 
hubbar i Europa, Asien och i Nordamerika hjälper vi till att påskynda den internationella tillväxten 
för företag med bra produkter. Med sina ledande produkter och lösningar passar Geonor väl in i 
koncernen och vi ser fram emot att fortsätta utveckla Geonor i såväl Norge som internationellt.”, 
säger Urban Lindskog, divisionschef Control på Lagercrantz. 
 
"Jag ser Lagercrantz som en strategisk, långsiktig ägare som kan vidareutveckla Geonor genom 
att bygga vidare på vår etablerade position och långa erfarenhet", säger Øyvind Klevar, VD och 
tidigare ägare till Geonor. 
 
Geonor kommer att ingå i Lagercrantz Division Control. Förvärvet förväntas generera ett litet 
positivt tillskott till koncernens resultat per aktie på årsbasis. 
 
 

Stockholm, 29 oktober 2021 

Lagercrantz Group AB (publ) 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, telefon +46 8 700 66 70, 
Urban Lindskog, divisionschef Control, Lagercrantz Group, telefon +46 8 700 66 70,  
eller besök vår hemsida www.lagercrantz.com 
 
Denna information lämnades för offentliggörande 2021-10-29 kl 12:20 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 ett 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 1 800 anställda och omsätter 
över 4 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com 
 

http://www.geonor.no/
http://www.lagercrantz.com/
http://www.lagercrantz.com/

