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Lagercrantz förvärvar Westmatic 
 

Lagercrantz Group har idag tecknat avtal om att förvärva Arvika-baserade Westmatic Invest AB, 
bestående av Westmatic i Arvika AB, Westmatic Corporation i Buffalo, New York samt hel- och 
delägda dotterbolag i Norge, Kanada och Australien. 

Westmatic är en ledande leverantör av miljövänliga automatiserade tvättsystem för tunga fordon 
som bussar, tåg, lastbilar och anläggningsmaskiner. Med verksamhet i Arvika och Buffalo har 
företaget en stark marknadsposition i Sverige, Norge, nordöstra Nordamerika, med export till 
andra delar av världen. Typiska kunder är kommersiella lastbilstvättar, operatörer av 
lastbilsflottor samt offentliga och privata operatörer för buss- och tågflottor. Westmatic genererar 
årliga intäkter på cirka 175 MSEK med en proforma EBITA 2021 på cirka 25 MSEK. 

”Westmatic har ett bra läge att dra nytta av den ökade efterfrågan på professionella miljövänliga 
fordonstvättsystem drivna av hårdare miljöregler. Som ledande inom nischen för tvätt av tunga 
fordon passar Westmatic väl in i vår nischproduktverksamhet inom Lagercrantz, säger Jonas 
Ahlberg, divisionschef Niche Products. 

"Det känns tryggt att lämna över ansvaret till en långsiktig och stabil ägare som kan hjälpa 
Westmatic att utveckla verksamheten i Norden, Nordamerika och på andra håll", säger Jan 
Sundell, grundare och tidigare styrelseordförande för Westmatic. 

Förvärvet planeras att slutföras i början av januari 2022 och Westmatic kommer att ingå i 
divisionen Niche Products. Förvärvet förväntas generera ett litet positivt tillskott till koncernens 
vinst per aktie på årsbasis. 

 
 

Stockholm, 15 december 2021 

Lagercrantz Group AB (publ) 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, telefon +46 8 700 66 70, 
Jonas Ahlberg, divisionschef Niche Products, Lagercrantz Group AB, telefon +46 8 700 66 70,  
eller besök vår hemsida www.lagercrantz.com 
 
Denna information lämnades för offentliggörande 2021-12-15  kl 16:30 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 ca 
5 000 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. www.lagercrantz.com 
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