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Postboks 439 Sentrum 
5805 Bergen 
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 MED BUD SAMT E-POST 

Stockholm den 4 februari 2009 

 

Förenklad anmälan om företagskoncentration 

Denna förenklade anmälan om företagskoncentration (”alminnelig melding av 

foretakssammenslutning”) lämnas i enlighet med 18 § Lov om konkurranse mellom 

foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (”konkurranseloven”).  

Anmälan avser det svenska, börsnoterade private equity-bolaget Ratos ABs (publ) 
(”Ratos”) förvärv av upp till 48 % av aktierna i DIAB Group AB (”DIAB”). Säljare är 

det brittiska private equity-bolaget 3i Holding plc (”3i”).  

Före förvärvet ägs DIAB till 48 % av 3i och till 48 % av Ratos. Övriga aktier, 4 % ägs 
av enskilda individer i DIAB:s företagsledning och styrelse (”Minoritetsägarna”). 3i 

avyttrar hela sitt aktieinnehav om 48 % i DIAB till Ratos och Minoritetsägarna. 
Beroende på hur stor andel av erbjudandet Minoritetsägarna tecknar kommer Ratos att 
förvärva mellan 43-48 %, varför Ratos ägarandel kommer att öka från dagens 48 % till 
mellan 91-96 %. Köpeskillingen för aktieinnehavet uppgår till ca 400 MSEK. 

Före förvärvet utövar 3i och Ratos gemensam kontroll över DIAB. Efter förvärvet 
kommer Ratos att ensamt kontrollera DIAB. 

Aktieöverlåtelseavtalet undertecknades den 30 januari 2009 och bifogas anmälan som 
Bilaga 1. Pressmeddelande avseende förvärvet bifogas anmälan som Bilaga 2. 

1. Anmälande part 

1.1 Förvärvande företag 

Namn:   Ratos AB (publ) 
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Org. nr.:  556008-3585 

Adress:   Ratos AB (publ), Drottninggatan 2, 111 96 Stockholm,  

  Sverige 

Telefon:  +46 8-700 17 00 

Telefax:  +46 8-24 22 26 

Kontaktperson:  Henrik Blomé, Senior Investment Manager 

E-post:   henrik.blome@ratos.se 

 

Ombud:   Jur. kand. Jens Agö 

  Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 

Adress:   Norrlandsgatan 21, Box 1711, 111 87 Stockholm, Sverige 

Telefon:   +46 8- 595 060 00 

Telefax:   +46 8- 595 060 01 

E-post:   jea@msa.se 

 

2. Förvärvsobjekt 

Namn:   DIAB Group AB 

Org. nr.:  556603-1711 

Adress:   Box 201, 312 22 Laholm, Sverige 

Telefon:   +46 430- 163 00 

Telefax:   +46 430- 163 95 

Kontaktperson:  Anders Paulsson, VD 

E-post:  anders.paulsson@se.diabgroup.com 

 

3. Företagskoncentrationens struktur m.m. 

Före förvärvet ägs DIAB till 48 % av 3i och till 48 % av Ratos. Övriga aktier, 4 % ägs 
av Minoritetsägarna. 3i avyttrar hela sitt aktieinnehav om 48 % i DIAB till Ratos samt 
Minoritetsägarna. Beroende på hur stor andel av erbjudandet Minoritetsägarna tecknar 
kommer Ratos att förvärva mellan 43-48 %, varför Ratos ägarandel kommer att öka från 
dagens 48 % till mellan 91-96 %. Före förvärvet utövar 3i och Ratos gemensam kontroll 
över DIAB. Efter förvärvet kommer Ratos att ensamt kontrollera DIAB. 

Förvärvets fullbordan är bl.a. villkorat av att konkurrensmyndigheterna i Norge och 
Tyskland godkänner förvärvet. Closing är planerad att äga rum den 25 februari 2009 

mailto:jea@msa.se
mailto:anders.paulsson@se.diabgroup.com


  3(6) 

 

L
E

G
A

L
#

7
7

8
8

6
1

6
v1

 

under förutsättning att de norska och tyska konkurrensmyndigheterna vid denna 
tidpunkt har godkänt förvärvet. 

För mer information om förvärvet hänvisas till Bilaga 1-2. 

4. Företagens struktur och verksamhetsområden 

4.1 Ratos 

Ratos är ett svenskt, börsnoterat private equity-företag som förvärvar, omstrukturerar 
och säljer i huvudsak nordeuropeiska onoterade företag inom skilda sektorer. Ratos 
affärsidé är att över tiden skapa en hög avkastning till sina aktieägare genom ett aktivt 
utövande av dess ägarroll i ett antal utvalda bolag. Ratos är noterat på 
Stockholmsbörsen. Det finns ingen enskild aktieägare som kontrollerar Ratos. 

I Ratos verksamhetsportfölj ingår 22 hel- eller delägda bolag inom branscherna för 
Industri, Tjänster, Konsument och Övrigt. Inom de respektive branschsegmenten 
omfattar Ratos verksamhetsportfölj – utöver DIAB - följande bolag (Ratos ägarandel 
inom parentes):  

Industri:  

 AH Industries (66 %), leverantör av metallkomponenter och tjänster till vindkraft-, 
offshore- och marinindustrin. 

 Camfil (30 %), tillverkare av produkter inom renluftsteknik och luftfilter.  

 Contex (98 %), verksamt inom utveckling och tillverkning av avancerade 2D och 
3D bildlösningar. 

 EuroMaint (100 %), verksamt inom underhållstjänster till spårtrafikbranschen och 
tillverkningsindustrin. 

 GS-Hydro (100 %), leverantör av icke-svetsade rörsystem för användning framför 
allt inom marin- och offshoreindustrin. Produkterna används även inom pappers-, 
gruv-, metall-, bil-, flyg- och försvarsindustrin.  

 HL Display (29 %), leverantör av produkter och system för varuexponering och 
butikskommunikation. 

 Inwido (95 %), utvecklar, tillverkar och säljer fönster och dörrar till bygghandel, 
byggbolag och småhustillverkare.  

 Jøtul (63 %), tillverkare av braskaminer.  

 Lindab (22 %), utvecklar, producerar, marknadsför och distribuerar system och 
produkter i tunnplåt och stål för byggindustrin.   

 MCC (100 %), erbjuder klimatsystem för tre huvudsakliga kundsegment: Bussar, 
Nyttofordon och Militärfordon. 

 Medisize (93 %), kontraktstillverkare specialiserad på hjälpmedel för dosering och 
administrering av läkemedel och medicinska förpackningar samt på utveckling, 
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tillverkning och distribution av engångsprodukter i plast för anestesi och 
intensivvård.  

 Superfos (33 %), utvecklar, producerar och säljer formsprutade förpackningar till 
livsmedels- och kemisk/teknisk industri.  

Tjänster:  

 Anticimex (85 %), erbjuder tjänster inom bland annat skadedjurskontroll, 
livsmedelshygien, försäkringar, avfuktning samt överlåtelse- och energibesiktningar. 

 Bisnode (70 %), leverantör av digital affärsinformation med tjänster inom 
marknads-, kredit- och produktinformation. 

Konsument:    

 Arcus Gruppen (83 %), producerar vin- och spritdrycker. 

 Haglöfs (100 %), utvecklar och marknadsför kläder, sovsäckar, skor och ryggsäckar.  

 Scandinavian Business Seating (85 %) (f.d. HÅG/RH/RBM Group), utvecklar och 
producerar ergonomiska arbetsstolar till företag och offentlig verksamhet. 

Övrigt:  

 BTJ-Group (66 %), leverantör av medieprodukter och informationstjänster till 
bibliotek, universitet, företag och organisationer. 

 Hafa Bathroom Group (100 %), tillverkar badrumsinredningar. 

 IK Investment Partners (f.d. Industri kapital), bedriver fondverksamhet.  

 Overseas Telecom (9 % kapital, 19 % röster), utvecklar och avyttrar 
telekomlicenser, främst avseende mobiltelefoni, och kommunikationsnät i 
utvecklingsländer. 

För mer information om Ratos, företagets ägare samt dess innehav i ovan nämnda bolag 
hänvisas till www.ratos.se och till de respektive bolagens hemsidor (se länkar på 
www.ratos.se). 

4.2 DIAB 

DIAB-koncernens huvudsakliga verksamhet består av utveckling, tillverkning och 
försäljning av kärnmaterial. Kunderna finns över hela världen och är representerade 
inom olika tillverkande industrier där DIAB:s material används i applikationer såsom 
båtar, vindkraftverk, flygplan, bussar, tåg, lastbilar m.m.  

Koncernen har egen produktion, dels av cellplaster med avancerade materialegenskaper 
vilka marknadsförs under varunamnen Divinycell och Klegecell, dels av högkvalitativa 
balsaträprodukter, ProBalsa. I sortimentet ingår även ett lättviktsspackel, Divilette, samt 
ett antal externt tillverkade produkter. Företaget tillhandahåller även avancerad 
beräkningshjälp och teknisk service under varunamnet DIAB Technology inom 
komposit- och sandwichteknologi. Genom vidareförädling erbjuder koncernen även 
kundanpassade halvfabrikat, s.k. satser. På den nordamerikanska marknaden 

www.ratos.se
http://www.ratos.se/
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marknadsförs sedan 2004 ett högdensitets polycarbamateskum under varunamnet 
Renicell, utvecklat för applikationer där hög tryckhållfasthet är ett av kraven.  

Moderbolaget DIAB Group AB har sitt säte i Laholm i Sverige. Dess huvudsakliga 
verksamhet består i att förvalta det 100 procentiga ägandet av dotterbolaget DIAB 
International AB. DIAB Group AB har inga anställda. DIAB International AB 
tillhandahåller koncerngemensamma funktioner som koncernledning, ekonomi, 
samordning av logistik, samt forskning och utveckling. DIAB International AB har i sig 
ett stort antal helägda dotterbolag i bl.a. Australien, Danmark, England, Frankrike, 
Indien, Italien, Kina, Litauen, Norge, Polen, Sverige, Tyskland och USA. DIAB-
koncernen bedriver tillverkning i Laholm (Sverige), Longarone (Italien), DeSoto 
(USA), Guayaquil (Equador), Siauliai (Litauen), Kunshan (Kina), Chonburi (Thailand) 
och Sydney (Australien). Många av dotterbolagen bedriver ingen tillverkning utan 
utövar främst säljverksamhet. Förutom de egna säljbolagen har DIAB agenter och 
distributörer över hela världen. År 2007 var medeltalet anställda i DIAB-koncernen 
1 062.   

För mer information om DIAB samt bolagets dotterbolag hänvisas till 
www.diabgroup.com, till DIAB:s årsredovisning 2007, Bilaga 3, och till bolagets 
koncernstruktur, Bilaga 4. 

5. Omsättning 

5.1 Ratos 

Omsättningen i Ratos del- och helägda portföljbolag i Norge (exklusive DIAB) för 
räkenskapsåret 2007 uppgick till ca 3 141 MNOK.1 

Ratos kan dessvärre inte räkna ut ett rörelseresultat specifikt för Norge. Som nämnts 
ovan har Ratos ett antal hel- eller delägda portföljbolag i olika branscher. De flesta av 
portföljbolagen har någon form av verksamhet eller försäljning i Norge, men många av 
dem har inte något dotterbolag i Norge utan exporterar produkter från andra länder (ofta 
Sverige) till kunder i Norge. Det går därför inte att räkna ut ett rörelseresultat i Norge 
för Ratos. Ratos hoppas att Konkurransetilsynet har förståelse för denna svårighet och 
står naturligtvis till förfogande för att ge den eventuella ytterligare information 
Konkurransetilsynet önskar kring detta.  

5.2 DIAB 

DIAB:s omsättning i Norge för räkenskapsåret 2007 uppgick till ca 49 MNOK.2 

DIAB:s rörelseresultat i Norge för räkenskapsåret 2007 uppgick till ca 6,3 MNOK.3 

                                                 

1 Nettoomsättning i Norge (exklusive DIAB) = ca 3 624 MSEK (Kurs 100 SEK = 86,67 NOK, jfr Norges 
Banks årsstatistik för 2007). Siffror för 2008 är ännu inte tillgängliga. 
2 Nettoomsättning i Norge = ca 57 MSEK (Kurs 100 SEK = 86,67 NOK, jfr Norges Banks årsstatistik för 
2007). Siffror för 2008 är ännu inte tillgängliga. 

www.diabgroup.com
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6. Marknader som berörs av företagskoncentrationen 

Som framgår av avsnitt 4.1 ovan har inget av Ratos kontrollerat bolag någon 
verksamhet på de relevanta geografiska marknaderna (Norge eller potentiellt en större 
geografisk marknad vari Norge ingår) som överlappar med DIAB:s verksamhet. 
Förvärvet ger därmed inte upphov till någon berörd marknad varför ingen information 
lämnas i detta avsnitt. 

7. Årsredovisningar 

Ratos årsredovisning för 2007 finns att tillgå på www.ratos.se under Investor Relations 
- Finansiella fakta och rapporter. 

DIAB:s årsredovisning för 2007 biläggs denna anmälan som Bilaga 3. 

8. Övriga upplysningar 

Utöver denna anmälan till norska Konkurransetilsynet skall förvärvet även anmälas till 
och godkännas av den tyska konkurrensmyndigheten, Bundeskartellamt. Eftersom 
closing är planerad att äga rum den 25 februari 2009 önskar parterna skyndsam 
handläggning av ärendet. 

9. Sekretess 

Parterna hemställer att Konkurransetilsynet behandlar följande handlingar och uppgifter 
med sekretess: 

 Aktieöverlåtelseavtalet i dess helhet, Bilaga 1, 

 Uppgifter i anmälan som avser omsättning för Ratos, och 

 Övriga uppgifter i anmälan om förvärvet såvitt dessa inte redan är allmänt kända. 

  

Stockholm den 4 februari 2009 

 

MANNHEIMER SWARTLING ADVOKATBYRÅ 

 

Jens Agö 

                                                                                                                                               

3 Rörelseresultat i Norge = ca 7,3 MSEK (Kurs 100 SEK = 86,67 NOK, jfr Norges Banks årsstatistik för 
2007). Siffror för 2008 är ännu inte tillgängliga. 

http://www.ratos.se/

