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Lindab har tecknat en avsiktsförklaring med en 
potentiell köpare av IMP Klima Group
Beslut om att stänga IMP Klima Group har tidigare kommunicerats

Lindab beslutade i slutet av juni att stänga IMP Klima Group, bestående av LINDAB, klima sistemi, d.o.o. i 
Slovenien och dess dotterbolag i Serbien, Montenegro och Bosnien-Hercegovina. Produktionen av 
luftbehandlingsaggregat i Slovenien var planerad att upphöra i slutet av 2020.

Diskussioner pågår med ett antal potentiella köpare av IMP Klima Group. Lindab har idag tecknat en 
avsiktsförklaring med en av dessa intressenter. En kort due diligence-process kommer att genomföras innan ett 
slutgiltigt beslut om försäljning kommer att fattas.

”Att stänga IMP Klima var ett tufft beslut att fatta och vi förhandlar gärna om en alternativ lösning. Vi önskar 
finna en väg framåt så snabbt som möjligt med hänsyn till IMP Klimas kunder och medarbetare”, säger Ola 
Ringdahl, VD och koncernchef för Lindab.

IMP Klima Group består av den juridiska enheten i Slovenien ”LINDAB, klima sistemi, d.o.o” och dess 
dotterbolag. Försäljningen 2019 uppgick till 269 MSEK och redovisades som del av Business Area Ventilation 
Systems. IMP Klima Group har 226 anställda, varav 212 anställda i Slovenien och ytterligare 14 anställda i 
Serbien, Montenegro och Bosnien-Hercegovina.
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Kort om Lindab

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande 
och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och 
miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 9 872 MSEK år 2019 och är etablerad i 31 länder med cirka 5 000 anställda. 
Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 
procent av försäljningen. Under 2019 stod Norden för 43 procent, Västeuropa för 35 procent, CEE/CIS 
(Central- och Östeuropa) för 21 procent och Övriga marknader för 1 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.
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