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NIBE förvärvar engelska Heat Trace Holdings Ltd 

NIBE Industrier AB har förvärvat 100% av aktierna i det engelska värmekabelföretaget  
Heat Trace Holdings Ltd. 

Heat Trace, som grundades 1974, utvecklar, tillverkar och marknadsför elektrisk värmekabel till ett stort 
antal branscher. Verksamheten bedrivs i Helsby öster om Liverpool respektive Stockport söder om 
Manchester med 66 anställda. Det innovativa bolaget har ett flertal unika egenutvecklade produkter och 
är tekniskt ledande i världen för halvledarbaserade självreglerande värmekabel för höga temperaturer 
och effekter. Cirka 90% av bolagets produktion exporteras genom ett välutvecklat internationellt 
distributionsnät som också framöver kommer att vara viktigt för NIBE Element. 

Heat Trace har en årsomsättning på cirka 10 MGBP (cirka 117 MSEK). Rörelsemarginalen, som idag ligger 
kring noll, kommer successivt att kunna förbättras genom de synergieffekter som erhålls i integrationen 
med NIBE.  

-  ”Genom förvärvet kompletterar vi vår produktportfölj ytterligare inom komponenter och 
lösningar för intelligent uppvärmning. Värmekabel blir ett viktigt tillskott i vår produktportfölj 
för nya hållbara energilösningar”, säger Gerteric Lindquist, CEO NIBE Industrier. 

- ”Det ger också en extra trygghet att nuvarande ledning kommer att fortsätta att leda 
bolaget.” 

Heat Trace kommer att ingå i affärsområdet NIBE Element och konsolideras i NIBE från och med 1 maj, 
2021. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del 
av NIBE-koncernen. 
 

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00 

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 7 
maj 2021 klockan 11.30 CET. 

 

 

 

NIBE Group  –  en global koncern med bolag och närvaro i hela världen 
NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi.  
Inom våra tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför  
vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter 
samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur.  
 
Från starten i småländska Markaryd för snart 70 år sedan, har NIBE vuxit till ett internationellt företag med  
18.700 (17.000) anställda i genomsnitt och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av 
entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i 
hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt 
som 2020 genererade en omsättning på drygt 27 (25) miljarder kronor.  
 
NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering 
på SIX Swiss Exchange sedan 2011. 


