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Armatec förvärvar NordiCold AB
Armatec koncernen, som ingår i Ernströmgruppen, har förvärvat 100 % av aktierna i
NordiCold AB.
NordiCold är en svensk leverantör inom kyl- och ventilationsbranschen som utvecklar,
marknadsför och säljer ett noggrant utvalt produktsortiment inom fläktar och komponenter för
kyla, värme och VVS. Med en bred och djup kunskap inom detta produktområde och stort fokus
på kundbehov och teknisk utveckling har Nordicold sedan 1968 utvecklad verksamheten till att
idag omsätta ca 50 MSEK med 12 anställda i Göteborg.
Bolaget har byggt sitt varumärke genom att utveckla dess kärnvärden genom långsiktiga relationer
med personligt engagemang, kompetens och helhetssyn. Elisabeth Alfredsson och Hans
Jannemark väljer nu att överlåta bolaget, de kommer fortsätta att leda verksamheten och ser fram
emot ett fortsatt gott samarbete med kunder och leverantörer.
”Som ägare till Nordicold vill vi se att verksamheten fortsätter utvecklas. Armatec är en stark och
kompetent ägare som kan ge bättre möjligheter att utveckla verksamheten samtidigt som det
stärker Armatecs strategiska satsning i att bli en heltäckande partner till sina kunder”, säger
Elisabeth Alfredsson, VD NordiCold.
”Armatec koncernen är sedan tidigare starka inom VVS och Industri och Nordicold kompletterar
med sin starka position inom kyla denna verksamhet väl. Jag ser fram emot den kommande resan
att fortsätta utveckla Nordicolds sortiment och kunder och är glad över att Elisabeth Alfredsson
och Hans Jannemark ägare till Nordicold har valt Armatecgruppen som ny ägare”, säger Fredrik
Ståhl, CEO Armatecgruppen.
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Armatec AB är ett kunskapsföretag som utvecklar kundanpassade koncept för vatten, värme, kyla och process i
Norden. Armatec ägs av Ernströmgruppen och är en nordisk koncern med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i
Danmark, Norge och Finland. Vi omsätter 1 000 MSEK i Norden och är fler än 250 anställda, varav 60 vid vårt
huvudkontor i Göteborg. Armatec bildades 2003 men har mer än 70 års erfarenhet av branschen och representerar
starka varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, Flowserve och LESER på den nordiska marknaden.

NordiCold AB grundades 1968, vilket har gett stor erfarenhet av att välja de bästa komponenterna för kyla, värme
och VVS. Förutom att importera och lagerföra produkter från branschledande leverantörer, utvecklas också egna
produkter. Det innebär att det finns betryggande kunskaper för att sätta samman optimala och kompletta
paketlösningar utifrån kundernas behov. Samtidigt har effektiva logistiklösningar utvecklats med en helhetssyn på
kundens behov.
Ernströmgruppen AB är ett Göteborgsbaserat industrikonglomerat som förvärvar och utvecklar välskötta företag
inom framtidsnischer. Bolaget verkar för att skapa värde och vara en positiv kraft inom miljö, hållbarhet och
digitalisering -över generationer. Ernströmgruppens affärsmodell, ”Samlad Entreprenörskraft”, bygger på fyra
generationers nationella och internationella erfarenheter av att kombinera det bästa från småföretagandet;
entreprenörsanda, engagemang, och effektiva beslutsvägar, med det bästa från storföretagandet, såsom finansiell
stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. Bolagets verksamheter spänner över allt från marinsäkerhetsutrustning,
teknikhandel, till leverans av komponenter och tjänster för energieffektivisering av industrier och fastigheter.
Ernströmgruppen består idag av mer än 30 företag med en total omsättning runt 2,5 miljarder SEK och har över 1000
anställda i Norden och Baltikum.

