


FAKTA ERNSTRÖMGRUPPEN

30+ bolag med Norden/Baltikum som bas

Ca 1000 anställda

Ca 2,4 mdr SEK i omsättning

Verkar primärt inom kompetensklustren Energiteknik, 
Rörsystem, Ventilation, Marinteknik, Elektro och Vatten

Helägt av Ernström & Co – ett 100 årigt privatägt bolag i 
fjärde generationen



TITELTEXT

VÅR VISION
”ATT GÖRA BRA BOLAG BÄTTRE FÖR 
EN HÅLLBAR OCH DIGITAL FRAMTID”



TITELTEXT

VÅR AFFÄRSIDÉ
”VI UTVECKLAR B2B FÖRETAG FÖR  

FRAMTIDA GENERATIONER”



SAMLAD ENTREPRENÖRSKRAFT
- VÅR AFFÄRSMODELL

Starkt decentraliserad organisation som kännetecknas
av excellent affärsmannaskap med tydligt resultatansvar

Att utvinna det bästa ur storföretagande utan att ge avkall
på drivkraften hos det entreprenörsdrivna bolaget

Frihet under ansvar – men vi ställer krav på lönsamhet
och kontinuerlig utveckling

Förvärva utan att förstöra

Vi utvecklar bolag – utvecklas inte genom att sälja bolag. 



– Samlad Entreprenörskraft

VÅR ORGANISATION  – ETT EKOSYSTEM



VÅRT BIDRAG

Behålla sin frihet, men bli en del av något större

Ekonomisk stabilitet och inga exitplaner

Strategisk kompetens för att bygga företaget för framtiden

Nätverk av likasinnade personer som man kan dela erfarenhet och 
kunskap med

Möjlighet för ökad marknad via nätverket

Smörgårdsbord med ett antal verktyg och avtal

Behålla ledning, affärssystem, företagsnamn, ort, etc

Enkel ekonomisk rapportering

Inga exit-planer, utan sunt industriellt ägande
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Armatec är en nordisk koncern med huvudkontor i Sverige och
dotterbolag i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Verksamhet
Utvecklar, marknadsför och säljer funktionslösningar och
produkter inom områdena värme, kyla, industriella processer 
och energi.

Omsättning 900 MSEK
Antal anställda 200

Helägt sedan 1975.



ARMATECS BOLAG

Verksamhet
Mec-Con är ett ventilserviceföretag som
utför service i egen verkstad eller hos 
kund med rullande serviceverkstäder.

Omsättning ca 25 MSEK
Antal anställda ca 25

Helägt sedan 2015.

Verksamhet
SGP Varmetekknikk AS förser norska
marknaden med energisystem inom
solvärme, fjärrvärme, biovärme, 
värmeväxlare, radiatorer och
värmepumpar.

Omsättning ca 120 MNOK
Antal anställda ca 25

Helägt sedan 2015.

Verksamhet
Valtor Offshore AS är specialiserade på att
förse oljeplattformar i Nordsjön med 
avancerade ventillösningar. 

Omsättning 65 MDKK
Antal anställda 20

Helägt sedan 2017. 

Verksamhet
Dansk Ventil Service AS möter industrins
behov av ventiler och system.

Omsättning 65 MDKK
Antal anställda 35

Helägd sedan 2017.

Verksamhet
ERAB marknadsför
egenutvecklade produkter för
styrning, reglering och
övervakning av pannor och
fjärrvärmecentralen. 

Omsättning ca 25 MSEK
Antal anställda ca 10

Helägt sedan 2011.



Verksamhet
Armaturjonsson förser den norska marknaden med produkter
och rör-i-rörsystem för dricksvatten och värme. 

Dotterbolaget Enira Vest förvärvat 2017.

Omsättning 290 MSEK
Antal anställda 30

Helägt sedan 1975.



Verksamhet
Krugebolagen återfinns i Norge och Sverige och är specialister
inom plast- och stålrör, rörupphängningsteknik samt
avluftningsutrustning för tekniska installationer.

Omsättning 130 MSEK
Antal anställda 35

Helägt sedan 2008 & 2012.



Verksamhet
Utvecklar, producerar och säljer säkerhetskomponenter & 
system till marina applikationer. ”Safety At Sea”.

Försäljning sker via OEM samt distributörer/servicestationer i
över 75 länder.

Omsättning 80 MSEK
Antal anställda 35

Helägt sedan 2014.



Verksamhet
En av de marknadsledande aktörerna för värme- och
ventilationssystem till lågenergi- och passivhus.

Verksam i Sverige och Baltikum via egna bolag samt Frankrike
och Japan via agenter.

Omsättning 95 MSEK
Antal anställda 40

Helägt sedan 2015.



Verksamhet
Bolaget tillhandahåller tjänster för energieffektivisering i 
fastigheter och industrier. 

Bolaget är nischat mot installationer med mycket höga
klimatkrav.

Omsättning 70 MSEK
Antal anställda 35

Delägt sedan 2016.



Verksamhet
Polyform AS är ett nischbolag i en framtidsbransch; smarta boj
och fendersystem för fiskodling, fiske, offshore och
fritidsmarknaden.  I Ålesund, Norge  finns utvecklings-
avdelningen och huvudproduktion, försäljning sker genom
distributörer över
hela världen.

Omsättning 130 MNOK
Antal anställda 70

Delägt sedan 2017.



Verksamhet
Rimeda utvecklar och bygger kundanpassade el-centraler för 
energidistribution, byggautomatisering, mätning, KNX etc. 
från transformatorn till den färdiga fastigheten. 

Omsättning 80 MSEK
Anställda 35 st

Delägt av Ernströmgruppen sedan 2018



Verksamhet
Specialiserade på att konstruera och tillverka apparatskåp och 
automatikutrustning för styrning av maskiner och anläggningar.

Production in Sweden and Lithuania. 

Omsättning 70 MSEK
Antal anställda 40

Helägt sedan 2019.



Verksamhet
Ouman koncernen utvecklar, tillverkar och säljer lättanvända
komponenter och system för fastighetsautomation. 

Huvudkontor i Finland, säljkontor i Sverige och Ryssland. 
Produktionsanläggningar i Estland och Finland. 

Omsättning 35 MEUR
Anställda 300

Delägt av Ernströmgruppen sedan 2019



Östra hamngatan 19
404 27 Göteborg

info@ernstromgruppen.com
ernstromgruppen.com


