
 

 
Pressmeddelande                                              Stockholm den 28 november 2014 

 
 

Renodlingen slutförd – försäljning av Örnalp Unozon AB 

 
I linje med styrelsens strategi att renodla Vinovo AB till ett bolag fokuserat på produktion och han-

del med industriflänsar har idag avtal träffats om att avyttra Örnalp Unozon AB med tillhörande 

dotterbolag, Unozon Fastigheter AB samt det majoritetsägda dotterbolaget ViFlow Finland Oy. To-

tal köpeskilling uppgår till 17,7 miljoner kronor.  

Försäljningen är en transaktion men sker i två steg, där steg ett innebär en försäljning av den fastig-

het i Örnsköldsvik i vilken Örnalp Unozon bedriver verksamhet till ett fastighetsbolag med styrelse-

ordförande Göran Bronner som en av delägarna. Som en konsekvens härav har Göran Bronner inte 

deltagit i styrelsens diskussion eller beslut i denna fråga. Det överenskomna priset på fastigheten är 

10,5 miljoner kronor och tillträde till fastigheten är planerat till december 2014. De resterande de-

larna av Örnalp Unozon säljs till ett bolag kontrollerat av Leif Lundgren som idag är anställd som 

platschef inom Örnalp Unozon. Leif Lundgren har som ett led i denna transaktion ingått ett hyresav-

tal med den nya fastighetsägaren. Köpeskillingen för aktierna i Örnalp Unozon uppgår till 5,8 miljo-

ner kronor där köparen även övertar befintliga skulder per tillträdesdagen vilka per idag uppskattas 

till cirka 1,5 miljoner kronor. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling om högst 2,5 miljoner kronor 

utgå. Tillträde är planerat till januari 2015.  

Transaktionen är villkorad av godkännande av bolagsstämman i Vinovo AB, bland annat enligt de så 

kallade Leoreglerna. Förslag till beslut om sådant godkännande kommer att föreläggas extra bo-

lagsstämma den 16 december 2014. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat 

pressmeddelande idag. 

Vinovos styrelse har bedömt att det, trots den förbättrade lönsamheten inom Örnalp Unozon, lig-

ger i Vinovos intresse att fortsätta den renodling av verksamheten som tidigare beslutats. I och med 

den beslutade försäljningen av Örnalp Unozon kommer också affärsområdet ViFlow avvecklas och 

renodlingen till ett rent flänsbolag slutföras. 

Försäljningen medför preliminärt en koncernmässig engångseffekt på resultatet före skatt om -4,1 

miljoner kronor och det egna kapitalet minskar med c:a 4 miljoner kronor. 

För ytterligare information  

Lars Rutberg, VD Vinovo, + 46 70-633 38 03 

Vinovo i korthet 

Vinovo kommer som resultat av dessa försäljningar kunna skapa ett ökat fokus och frigöra resurser 

för att utveckla flänsverksamheten. Vinovo och Nordic Flanges har en stark ställning på de skandi-

naviska marknaderna som ett bolag med både produktion och handel av industriflänsar i rostfritt, 

aluminium samt stål. Genom ett aktivt kundarbete och nära samarbete med våra kunder är affärs-

iden att offerera och leverera kundanpassade flänslösningar för våra prioriterade marknader.  



 

 

Vinovo ser även goda möjligheter att växa på marknader utanför Skandinavien där vår förmåga att 

skapa unika lösningar, små serier och korta leveranstider kommer att ge oss konkurrensfördelar. 

Produktionen sker i koncernens fabrik i Örnsköldsvik samt våra två fabriker i Kalajoki och Kronoby i 

Finland. I Finland är också en betydande del av verksamheten som underleverantör av stålkompo-

nenter till industrin där vi offererar kunderna skräddarsydda lösningar. Målsättningen är att genom 

ett aktivt säljarbete och långsiktigt utvecklingsarbete skapa starka kundrelationer och därmed 

också värdetillväxt för Vinovos aktieägare. 

Vinovos aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Avanza Bank är bolagets 

certified advisor. 

 


