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Caverion förvärvar Frödéns Ventilation AB i Sverige

Caverion har tecknat avtal om att förvärva Frödéns Ventilation AB. Förvärvet utökar
Caverions ventilationsverksamhet i Sverige. På en växande ventilationsmarknad
erbjuder Frödéns service och underhåll, energiinspektioner, energioptimering och
mindre ventilationsprojekt i huvudsak i, och i närheten av, Jönköping.

Frödéns grundades 1969 och omfattar 12 medarbetare. De två ägarna har inför sin pension
beslutat sälja verksamheten. Frödéns omsatte 2020 cirka tre miljoner EUR. Avtalspartnerna
har kommit överens om att inte uppge köpeskillingen.

“Detta blir ett mycket intressant nästa steg för Frödéns. Vi har under åren haft en stark och
spännande resa som vi nu ser fram emot att fortsätta som en del av Caverion. Caverions
position på marknaden, tydliga hållbarhetsambitioner samt breda utbud kommer ytterligare
stärka vår utveckling och innebära stora möjligheter”, säger Fredrik Bergqvist, vd, Frödéns
Ventilation.

“Frödéns är ett väl etablerat, starkt bolag i Jönköpingsområdet. Förvärvet stärker vår
marknadsposition inom ventilationstjänster i regionen. Vi ser stor efterfrågan inom
ventilationsområdet och välkomnar 12 nya experter till vårt team. Vi ser också stora möjligheter
att stötta Frödéns kunder ytterligare via våra övriga tekniska discipliner och vår analytiska
kompetens, exempelvis genom att addera Caverion SmartView för att analysera och övervaka
fastigheter,” säger Uno Lundberg, vd, Caverion Sverige AB.

Läs mer om våra ventilationslösningar.

För mer information, kontakta:

Uno Lundberg, vd, Caverion Sverige AB, tel. +46 70 497 4113, uno.lundberg@caverion.com

Erika Björnesparr, marknads- och kommunikationschef, Caverion Sverige, tel. +46 73 050
9285, erika.a.bjornesparr@caverion.com

Vi formas av våra omgivningar. Genom att göra de smarta och hållbara, ser vi på Caverion till att företag och
omvärld lyckas och att människor mår bra. Vi guidar våra kunder genom hela den tekniska livscykeln – från design
och konstruktion och rådgivande tjänster, till projekt, tekniskt och industriellt underhåll samt Facility management –
för byggnader, för infrastruktur och för industrier. Våra beställare stöttas av över 15 000 kunniga medarbetare i 11
länder i norra, östra och centrala Europa. Vår omsättning uppgick 2020 till EUR 2.2 miljarder. Caverions aktier är
noterade på Nastaq Helsingfors.
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