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Armatec AS og SGP Armatec fusjonerer 
SGP Armatec og Armatec AS har siden 2015 vært søsterselskaper i Norge, da SGP ble kjøpt 
opp av det svenske selskapet Armatec AB. Søsterselskapene har jobbet side om side og 
dekket ulike markedssegmenter, SGP har rettet seg mot HVAC/VVS markedet mens Armatec 
i hovedsak har rettet seg mot industri og offshore. 
 
«Vi gleder oss over sammenslåingen av våre selskaper», sier CEO, Alexander Fredenfeldt 
«fusjonen gjør at Armatec AS blir en av Norges ledende leverandører av utstyr og 
kompetanse innen vannbåren varme, ventiler, pumper, instrumenter og komplette 
prosessutstyrspakker til de fleste typer industri». 
 
Både SGP og Armatec er kompetansedrevet og har fått stor tillit i markedet gjennom levering 
av komplette Flow tekniske løsninger og kvalitetsutstyr innen områdene ventiler & aktuering, 
trykksikkerhet, rørteknisk utstyr, pumpeløsninger og vannbåren varme. 
 
«Vi har siden Armatec AB kjøpte oss opp i 2015 vært en del av Armatec Gruppen og jobbet 
tett med Armatec Norge,» sier CDO, Jo Helge Gilje «og er svært fornøyde med fusjoneringen 
som gir oss både tilgang til flere ressurser, større markedskraft og gode utviklingsmuligheter.»  
 
Armatec opererer i Sverige, Norge, Danmark og Finland og eies av Ernströmgruppen. 
Armatec AS og SGP omsatte for 260 millioner kroner i Norge i 2021. 
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Armatec AS er en kunnskapsdrevet virksomhet som utvikler kundetilpassede konsepter for vannbåren varme, 
ventiler, pumper, instrumenter og komplette prosessutstyrspakker til de fleste typer industri i Norge. Armatec 
eies av Ernström-gruppen og er en del av et nordisk konsern med hovedkontor i Sverige og datterselskaper i 
Danmark, Norge og Finland. 
 
Ernströmgruppen AB er et privateid industrikonglomerat som utvikler og kjøper opp veldrevne virksomheter 
innen teknologi og industri. Forretningsmodellen er basert på å kombinere det beste med småbedrifters 
entreprenør ånd og store selskapers styrker som stabilitet, struktur og erfaringsutveksling. Gruppen består av 31 
nisjebedrifter som Armatec, Armaturjonsson, Kruge Piping Systems, CM Hammar, Rimeda, REC Indovent, 
Polyform, BS Elcontrol, Ouman m.fl. Bedriftsnettverket, som i 2019 oppnådde all-time-high-resultater for 
syvende år på rad, omsetter for over 2,5 milliarder SEK og har over 1000 ansatte i Norden og Baltikum. 


