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Beijer Alma avyttrar Habia Cable och 
stärker koncernens strategiska fokus 
på lönsam tillväxt och förvärv
Beijer Alma har idag ingått avtal om att avyttra Habia Cable till 
HEW-KABEL Holding GmbH, en internationell tillverkare av 
specialkablar med huvudkontor i Tyskland, och dess aktieägare 
Andlinger and Company. Avyttringen följer av den strategiska 
översyn som inleddes i februari 2022. Genom avyttringen 
säkerställer Beijer Alma det långsiktiga värdeskapandet för 
aktieägarna genom ett stärkt strategiskt fokus samtidigt som 
Habia Cable ges rätt förutsättningar för tillväxt. Transaktionen 
sker mot kontant betalning och värderar Habia Cable till cirka 
910 MSEK på kassa och skuldfri basis.

Beijer Almas strategi för aktivt ägande utgår från att skapa lönsam tillväxt, både organiskt 
och via förvärv. Denna strategi har under de senaste åren särskilt manifesterats genom de 
största dotterbolagen Lesjöfors och Beijer Tech, varför bolaget under våren genomfört en 
strategisk översyn av Habia Cable. Under processen har stort intresse visats för 
verksamheten från både industriella och finansiella aktörer. Genom avyttringen av Habia 
Cable stärks koncernens strategiska fokus på lönsam tillväxt och utveckling av de 
kvarvarande verksamheterna. Beijer Alma kommer genom reavinsten från försäljningen, 
uppgående till cirka 325 MSEK, att få en lägre nettoskuldsättning och stärkt finansiell profil 
som säkerställer fortsatt utrymme för värdeskapande genom investeringar och förvärv inom 
såväl Lesjöfors som Beijer Tech.

”Beijer Alma har ägt Habia Cable sedan 1985 och genom att lämna över stafettpinnen till en 
ny industriell och långsiktig ägare stärker vi vår strategiska inriktning som en aktiv ägare 
inom både Lesjöfors och Beijer Tech. Kombinerat med en stärkt finansiell profil är 
koncernen nu väl rustad för att fortsätta stödja den robusta grundaffären inom Lesjöfors 
genom investeringar och strategiska tilläggsförvärv, såsom förvärvet av John Evans’ Sons 
som nyligen annonserades, kompletterat med fortsatta värdeskapande förvärv och 
investeringar inom attraktiva industriella nischer genom Beijer Tech. Samtidigt ger affären 
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koncernen stor flexibilitet att tillvarata nya tillväxtmöjligheter som ligger i linje med 
koncernens strategi. Jag är också glad att Habia Cable får en industriell ägare i HEW-KABEL 
som jag är övertygad om kommer att ge Habia Cable rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt 

”, säger Beijer Almas vd och koncernchef Henrik som en nyckelspelare inom sin nisch
Perbeck.

Transaktionen förväntas vara slutförd under det tredje kvartalet 2022 och är föremål för 
sedvanliga villkor.

För ytterligare information:
Vd och koncernchef Beijer Alma, Henrik Perbeck, 018-15 71 60

Om Beijer Alma AB
Beijer Alma AB är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och 
industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, 
Habia Cable som är en av Europas största tillverkare av specialkabel och Beijer Tech med 
starka positioner inom industrihandel och tillverkning i nordiska nischbranscher.
Beijer Alma är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap-lista.

Denna information är sådan information som Beijer Alma är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-07-05 19:04 CEST.
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