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Crosby ingår avtal om att förvärva Gunnebo Industrier 

The Crosby Group LLC (“Crosby”), ett globalt marknadsledande företag med produkter inom lyfttillbehör och förankring, 

meddelar idag att man ingått avtal om att förvärva Gunnebo Industrier Holding AB från Segulah och minoritetsinvesterare, 

och att alla villkor för transaktionen har uppfyllts. Gunnebo Industrier är en internationellt ledande verkstadskoncern som 

utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom lyft- och materialhantering. 

”Detta är ett nytt spännande kapitel för Gunnebo Industrier, våra medarbetare och kunder. Vi kommer genom 

sammanslagningen att ytterligare stärka erbjudandet till våra kunder baserat på båda företagens kompetenta medarbetare, 

kompletterande produktportföljer och resurser. Vi ser fram emot att bli en del av Crosbys team, som delar våra värderingar – 

innovation, kvalitet och säkerhet”, säger Fredrik Wiking, VD och koncernchef för Gunnebo Industrier. 

“Med tanke på vårt gemensamma engagemang för säkerhet inom lyftindustrin och våra lika engagerade och begåvade 

medarbetare var detta förvärv självklart för oss”, säger Bob Davies, VD & koncernchef för Crosby, och fortsätter: 

"Tillsammans kompletterar vi varandra, Crosby och Gunnebo Industrier kommer att leverera ökat värde för kunder och 

kanalpartners genom att ha en bredare produktportfölj, förbättrad kundsupport och utbildningar, ökad geografisk närvaro 

samt större förmåga att erbjuda innovativa lösningar."

Finansiella villkor för transaktionen är inte officiella.

Om Crosby 

Crosby är ett globalt, marknadsledande företag med produkter inom lyfttillbehör och förankring. Baserat i USA är företaget välkänt runt om i 

världen för att erbjuda ett brett utbud av produkter som är lämpliga för de mest krävande driftsförhållandena med enastående kvalitet. 

Produkterna omfattar bland annat krokar, schacklar, block, kranblock och linskivor. Crosby erbjuder också världsledande utbildningar med 

inriktning på korrekt tillämpning av Crosbys produkter. 

Om Gunnebo Industrier

Gunnebo Industrier är en internationell verkstadskoncern som tillhandahåller produkter inom lyft- och materialhantering till en global 

kundbas. Företaget grundades 1764 och har tillverkningsenheter i Sverige, Norge och USA med dotterbolag i nio länder och 

distributionspartners i fler än 50 länder. Gunnebo Industrier förser marknaden med produkter såsom block, linskivor, kätting samt 

komponenter för kätting och vajer. Kvaliteten på produkterna och kompetensen hos företaget garanterar en säker och effektiv drift, under 

alla omständigheter.

För mer information, kontakta:

Sebastian Ehrnrooth, Ordförande, Segulah Advisor AB, +46 73 360 42 05

Johan Möllerström, Director, Segulah Advisor AB, +46 72 543 79 11

Fredrik Wiking, VD och koncernchef, Gunnebo Industrier, +46 70 326 08 20

Bill Fisher, VP Legal & HR, Crosby, +1-918-832-5020

The information in this press release is information that Gunnebo Industrier Holding AB (publ) is required to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The 
information was provided by the contact persons above on May, 20 2019 at 12 CET.




