Pressmeddelande
Bergman & Beving förvärvar JO Safety
Workplace Safety, en division inom Bergman & Beving, har idag förvärvat samtliga aktier
i det danska bolaget JO Safety A/S.
JO Safety är en ledande leverantör av arbetsmiljöskyltar, informationsskyltar och säkerhetsmarkeringar med Danmark som sin största marknad. Bolaget har även en växande
internationell kundbas. JO Safety omsätter cirka 45 MSEK per år med god lönsamhet.
Huvuddelen av verksamheten ligger i Nykøbing Falster och har 22 anställda.
"JO Safety är ett ledande varumärke med högt anseende och en stark ställning på
framför allt den danska marknaden inom arbetsmiljöskyltar och säkerhetsmarkeringar",
säger Fredrik Valentin, Divisionschef Workplace Safety. ”Vi avser att fortsätta utveckla
bolaget och dess produkter på både nya och befintliga marknader, under ledning av
Thomas Hovmand som fortsätter som VD för JO Safety.”
”Vi ser mycket fram emot att få komma in i Bergman & Beving och tillsammans driva
utveckling inom arbetsmiljöskyltsbranschen”, säger Thomas Hovmand. ”Vår verksamhet
och kultur passar bra med Bergman & Bevings affärsmodell där entreprenörsledda bolag
kan fortsätta utvecklas med aktivt stöd från en stark ägare.”
Tillträde sker omgående och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på
Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.
Stockholm den 1 december 2020
Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00
Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
1 december 2020 kl. 16:00 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare
inom industri och bygg - främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika
produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har idag cirka 20 varumärken,
cirka 1000 anställda och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm.
Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

BERGMAN & BEVING
Mail address P.O. Box 10024 SE-100 55 Stockholm Sweden
Visit Cardellgatan 1 Stockholm
Tel +46 10 454 77 00
Org No 556034-8590
Web www.bergmanbeving.com

