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Lindab stänger IMP Klima Group
Produktionen av större luftbehandlingsaggregat läggs ner

Efter en strategisk genomgång har Lindab idag beslutat 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 kommer att upphöra i slutet av 2020.

Lindab förvärvade IMP Klima 2015 för att etablera närvaro på marknaden för luftbehandlingsaggregat. Det är 
en mycket konkurrensutsatt marknad med kundanpassade lösningar. IMP Klima har haft en svag 
försäljningsutveckling och har varit olönsamma i flera år. Coronapandemin har förvärrat situationen ytterligare.

”Att stänga IMP Klima är ett tufft beslut att fatta, eftersom det påverkar många medarbetare som har gjort sitt 
bästa för att förbättra företagets resultat”, säger Ola Ringdahl, VD och koncernchef för Lindab.

Ola Ringdahl fortsätter: ”Det finns många tillverkare av luftbehandlingsaggregat i Europa och konkurrensen är 
intensiv. Om du inte är en av toppspelarna är det svårt att nå tillfredsställande lönsamhet. Inom Lindab måste 
alla enheter bidra till vårt mål om 10% rörelsemarginal. Vi ser inte en rimlig väg till lönsamhet och tillväxt för IMP 
Klima. Vi har därför beslutat att lägga ner verksamheten.”

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. 226 anställda påverkas, varav 212 anställda i Slovenien och ytterligare 14 anställda i Serbien, 
Montenegro och Bosnien-Hercegovina.

Engångskostnaderna, inklusive uppsägningskostnader och nedskrivningar, beräknas till 60-70 MSEK, varav 
merparten påverkar rörelseresultatet negativt under andra kvartalet 2020. Därutöver kan nedskrivningsbehov 
uppstå i fastigheter.
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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 5 200 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.

Denna information är sådan information som Lindab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2020-06-30 07:50 CEST.
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