
Trelleborg förvärvar marknadsledare inom rörinfodringar av avloppsrör
Trelleborgkoncernen har genom affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions tecknat avtal om att förvärva 
en verksamhet inom rörinfodringar av avloppsrör. Verksamheten är specialiserad på tillverkning av 
maskinutrustning, robotar och infodringar som används vid schaktfri rörrenovering. Den ägs av det tyska 
privatägda företaget Innovative Sewer Technologies. Förvärvet innebär att Trelleborg kompletterar sitt 
befintliga erbjudande inom schaktfri rörrenovering med ny teknik och material.

Verksamheten har sitt huvudkontor och tillverkning i Bochum, Tyskland, säljkontor i Europa och 
Nordamerika, samt ett nätverk av oberoende distributörer. Omsättningen under 2021 uppgick till cirka 200 
MSEK.

– Marknaden för schaktfria rörreparationer som utförs med UV-härdat glasfiber växer med tvåsiffrigt 
belopp per år. Tekniken är etablerad i Europa och på frammarsch i Nordamerika. Förvärvet är därför ett 
strategiskt tillskott som stärker Trelleborgs position på marknaden för olika lösningar till rörtätningar. Den 
förvärvade verksamheten kompletterar Trelleborg med sitt breda serviceerbjudande, starka fokus på FoU 
och entreprenöriella arbetssätt. Förvärvet medför synergier inom både försäljning och produktion, säger 
Jean-Paul Mindermann, affärsområdeschef för Trelleborg Industrial Solutions.

Åldrande rörledningar med ökande risk för både oönskat läckage och infiltration som följd är ett växande 
problem i stora delar av världen och kan ge upphov till onödiga kostnader och negativ miljöpåverkan. 
Schaktfri rörreparation är ett ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt alternativ till traditionell grävteknik.

Affären förväntas vara slutförd före årets slut 2022.

Kontakter
Media: Kommunikationsansvarig Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.
com

Om oss
Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar 
kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett 
hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 34 miljarder kronor och har verksamhet i ett 50-tal 
länder. Koncernen består av tre affärsområden: Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Sealing Solutions 
och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på 
Nasdaq Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com
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