Pressmeddelande
Limhamnshus Industri AB förvärvar Hagmans Kemi AB
Den 18 januari 2016 blir Limhamnshus Industri AB ny ägare till Hagmans Kemi AB. Förvärvet
innebär att koncernen nu kompletterar sin verksamhet med ytterligare affärsområden,
marknader och varumärken för färg och ytbehandlingar. Hagmans kommer med sin nya
ägare att fortsätta sin framgångsrika resa som ett ledande varumärke inom dessa områden.
- Hagmans kompletterar vår verksamhet på bästa sätt. Här finns en väl erkänd premiumprofil
som tillför både bredd och djup i vårt totalerbjudande, säger Per Skånberg, VD för
Limhamnshus Industri AB.
Limhamnshus Industri är en familjeägd bolagsgrupp som präglas av ett drivet
entreprenörskap, långsiktighet och starka finanser. I gruppen ingår bl.a. Colorex Sweden AB
som är Sveriges största privatägda producent av dekorativ färg och Nordens ledande
producent av färg till egna varumärken.
Hagmans har under decennier varit marknadsledande varumärke och leverantör i sina
kategorier och drivit innovation och produktutveckling med stor framgång. Med förvärvet
bygger koncernen nu en utomordentlig forsknings- och utvecklingsbas där några av Sveriges
främsta utvecklingsexperter får utbyta kunskap och tillsammans driva kommande
produktgenerationer inom färg och ytbehandlingar för samtliga bolag.
- Det är glädjande för alla parter. I likhet med Hagmans värnar man på Colorex Sweden om
att erbjuda flexibla och kundunika lösningar inom såväl sina befintliga varumärken som
kundernas egna. Vi ser det som en av våra viktigaste tillväxtfaktorer på färgmarknaden idag,
säger Stefan Georgsson, VD på Hagmans Kemi AB.
För de befintliga produktionsenheterna i Fritsla (Hagmans Kemi) och St Levene (Colorex
Sweden) finns inga planer på förändringar till följd av förvärvet, utan man fortsätter sina
respektive verksamheter som tidigare.
- Nu stärker vi portföljen med ytterligare varumärken och når ut till nya marknader. Det är
riktigt roligt och vi ser fram emot ett spännande år, avslutar Per Skånberg.
St Levene och Fritsla den 18 januari 2016
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