Pressmeddelande, Markaryd, 17 oktober 2018, kl 08.00 CET

NIBE förvärvar resterande 55% av aktierna i italienska ventilations- och
luftkonditioneringsbolaget Rhoss S.p.A.
I november 2017 förvärvade NIBE Industrier AB (publ) 45% av aktierna i Rhoss S.p.A. som bedriver sin
verksamhet i Codroipo, Italien. Genom förvärvet av de resterande 55% av aktierna i bolaget blir nu
Rhoss ett helägt dotterbolag från och med januari 2019.
Företaget är en av Italiens ledande tillverkare av utrustning för ventilation och luftkonditionering
avsedda för kommersiella, institutionella och industriella applikationer.
Rhoss som startades 1968 har drygt 300 anställda och omsätter cirka 68 MEUR med en rörelsemarginal
före avskrivningar på drygt 5%. Cirka 45% av omsättningen säljs på den italienska hemmamarknaden
medan resterande del säljs till i huvudsak övriga marknader i Europa.
”Vi ökar tempot i vår satsning på klimatisering av större fastigheter och vår närvaro på denna
intressanta marknad genom en egen plattform i Europa”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för
NIBE.
”När Rhoss nu blir ett helägt dotterbolag får vi också möjlighet att på sedvanligt sätt arbeta med en
förbättring av rörelsemarginalen i verksamheten till att nå koncernens målsättning på 10% i
rörelsemarginal inom en 18-24 månadersperiod.”
Rhoss S.p.A. kommer att konsolideras i NIBE Climate Solutions från och med 1 januari 2019.
Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av
NIBE-koncernen.
För mer information: Benny Torstensson, NIBE Industrier AB: +46 433-27 30 70
Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 17 oktober
2018 kl. 08.00.
Om NIBE Industrier
NIBE – en global koncern med verksamhet och försäljning på fem kontinenter.
NIBE är en global koncern som genom lösningar för inomhusklimat och -komfort samt komponenter och
lösningar för mätning, styrning och elektrisk uppvärmning bidrar till en mer hållbar värld. NIBE har mer än 60
års erfarenhet av tillverkning av produkter avsedda för såväl hushåll som kommersiell användning. Från starten
i småländska Markaryd har NIBE vuxit och har i dag verksamhet och försäljning på fem kontinenter.
NIBE har utvecklat en kultur av entreprenörskap och en passion för att bedriva företagande. Investeringar i
hållbar produktutveckling och företagsförvärv har bidragit till en signifikant expansion för NIBE-koncernen,
som under 2017 hade en omsättning på över 19 miljarder SEK. Verksamheten bedrivs inom tre olika
affärsområden: NIBE Climate Solutions, NIBE Element och NIBE Stoves – med över 15 000 anställda i Europa,
Nordamerika, Asien och Australien.
NIBE är börsnoterat under namnet NIBE Industrier på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan, sedan 1997, med en
sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.
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