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Från Alfa Lavals koncernchef: En spännande tillväxtresa
Alfa Laval har en framgångsrik historia av att bevara och investera i Norden, vilket bevisas
av 5 400 anställda i regionen. Vi har erfarenhet av att ta oss in på närliggande marknader
genom plattformsinvesteringar i kvalitetsföretag. Efter att ha byggt en betydande
industriell närvaro i Sverige, Danmark och Norge skulle Neles finska verksamhet vara ett
bra komplement till Alfa Lavals nordiska plattform.
Alfa Laval har utvecklat produkter sedan 1883 med visionen att förbättra förutsättningarna
för människors vardag. Vi är en världsledande leverantör av specialiserade produkter och
tekniska lösningar baserade på våra nyckelteknologier: värmeöverföring, separering och
flödeshantering.
Efter tre år med vår organiska tillväxtstrategi nådde faktureringen rekordnivå under 2019.
Alfa Laval har visat tillväxt i samtliga tre divisioner: Marine, Energy och Food & Water.
Antalet nya produkter mer än fördubblades jämfört med tidigare år, vi har utvecklat vår
serviceverksamhet och gjort stora framsteg inom digitalisering. Alfa Laval är ett starkt och
konkurrenskraftigt bolag med ett tydligt kundfokus.
Den nödvändiga plattformen för att fortsätta denna resa är också etablerad, med fortsatt
fokus på tillväxt. Morgondagens krav skapar nya spännande möjligheter för Alfa Laval och
vårt bud på Neles är en del av denna tillväxtresa. Våra bolag kompletterar varandra
nästan perfekt. Vi har kunskap om och förståelse för varandras teknologier och är ofta
aktiva på samma marknader, i samma branscher och har till och med många
gemensamma slutkunder. Affären skulle göra det möjligt för oss att tillsammans stärka vår
närvaro inom marknaden för industriell flödeshantering där Alfa Laval för närvarande
främst erbjuder energieffektivitetslösningar.
Vi har följt Neles verksamhet under en lång tid och har stor respekt för bolaget och dess
kunniga anställda och ledning. Vi känner entusiasm inför ett möjligt framtida samarbete.
Alfa Laval har resurser att investera i och stötta utvecklingen av företaget, medan vår
globala verksamhet och vårt servicenätverk erbjuder en "plug and play" -plattform för
Neles.
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Alfa Lavals målsättning är att bygga ett mer hållbart samhälle för en växande befolkning.
Även om en stor del av vår verksamhet redan är relaterad till hållbarhetstrender, förväntar
vi oss stora förändringar framöver, vilket medfört att vi har ökat investeringstakten för att
stödja vår långsiktiga utveckling. Alfa Laval har en ledande ställning när det gäller att
utveckla värmeöverföringsteknik för lagring av värmeenergi i samarbete med flera andra
företag, eftersom behovet av energilagring växer mer än vad dagens batteriteknologi kan
hantera. Storskaliga insektsodlingar förväntas också bli ett betydande tillväxtområde.
Även här har Alfa Laval ingått ett partnerskap för att nå en ledande ställning inom de
nyckelteknologier som krävs för att stötta kunder inom detta område. Hållbarhetstrender
blir också allt tydligare i marinindustrin, bland annat förväntas en ökad användning av
LNG (Liquefied Natural Gas, dvs flytande naturgas) som fartygsbränsle – vilket är ett
annat område där Alfa Laval är väl rustat att tillgodose kundernas behov.
Alfa Laval är ett framåtriktat företag och vi ser en stor potential i ett samarbete med Neles.
Jag ser särskilt fram emot möjligheten till ytterligare ett framgångsrikt partnerskap mellan
ett finskt och svenskt företag. Alfa Lavals industriella arv och resurser i kombination med
Neles marknadsledande kapacitet är ett bra recept för framtida tillväxt.
Tom Erixon
VD och koncernchef, Alfa Laval

Kort om Alfa Laval
Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande
expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett
100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen
för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.
Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och
naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad
vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för
våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i
linje med vårt motto Advancing better™.
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Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunder i nästan 100 länder
Alfa Laval har 42 större produktionsenheter (22 i Europa, 10 i Asien, 8 i USA och 2 i
Latinamerika)
Företaget har cirka 17 500 anställda, varav de flesta i Sverige, Danmark, Indien, Kina, USA
och Frankrike.
År 2019 var omsättningen cirka 46,5 miljarder SEK (cirka 4,4 miljarder EUR)
Företaget är noterat på Nasdaq OMX och har sitt huvudkontor i Lund.

Viktig information
Detta dokument får inte offentliggöras, publiceras eller på annat sätt distribueras, helt eller
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lag. För ytterligare information, inklusive information till aktieägare i USA, vänligen se det
börsmeddelande som publicerades av Alfa Laval AB den 13 juli 2020.
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