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Alfa Laval kjøper den digitale tjenesteleverandøren 
StormGeo 
Alfa Laval - verdensledende innen varmeoverføring, sentrifugalseparasjon 
og væskehåndtering - har signert en avtale om kjøp av StormGeo - en 
global leder innen værinformasjon og avanserte datavitenskapelige 
tjenester. Oppkjøpet er en del av Alfa Lavals strategi for å støtte maritim 
industris innsats i å avkarbonisere og effektivisere driften. Det vil også 
øke Alfa Lavals kompetanse innen digitale tjenester. Salget ventes 
gjennomført i løpet av 2. kvartal 2021. 
 
StormGeo, med hovedkontor i Bergen, har 515 ansatte i 15 land og tilbyr 
løsninger og tjenester for værsensitive operasjoner, hovedsakelig innen maritim 
industri, offshore og andre væravhengige næringer. Selskapets værinformasjon 
hjelper kunder med å minske risiko, bedre sikkerheten og ta bærekraftige valg 
på ruter og operasjoner. StormGeo ble etablert i 1997 og har siden 2014 vært 
eid av EQT, DNV GL og en gruppe ansatte. Total omsetning i 2020 utgjorde 
MNOK 714 (MSEK 699). StormGeo vil bli en del av Alfa Lavals marinedivisjon.  
 
Kjøpesummen er fullfinansiert med kontanter og beløper seg til MNOK 3 630 
(rundt MSEK 3 700) på en gjelds- og kontantfri basis. Gjennomføringen er 
ventet utført i løpet av 2. kvartal 2021, underlagt vanlige betingelser. Oppkjøpet 
er nøytralt i forhold til Alfa Lavals EBITA-margin og resultat per aksje.  
 
“Oppkjøpet av StormGeo styrker verktøykassen vår for å hjelpe kundene våre å 
imøtekomme bransjens utfordring med avkarbonisering. StormGeo passer 
perfekt med vår ambisjon om digital vekst. Vi vil bruke deres digitaliserings- og 
kundekompetanse til å styrke vårt tilbud og få bredere erfaring i det digitale 
domenet,“ sier Tom Erixon, administrerende direktør i Alfa Laval. 
 
“Vi er svært glad for å bli en del av Alfa Laval. StormGeo vil ha stor nytte av å 
være eid av en markedsledende, langsiktig, industriell eier. Vi ser frem til 
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fortsatt å utvikle virksomheten vår gjennom ytterligere geografisk og teknologisk 
ekspansjon sammen med Alfa Laval,“ sier Søren Andersen, administrerende 
direktør i StormGeo. 
 
Alfa Laval holder kapitalmarkedspresentasjonen mandag 10. mai 2021 klokken 
10.30 CET. 
 
For å delta på telefonkonferansen - arrangert av Alfa Lavals president og 
administrerende direktør Tom Erixon og finansdirektør Jan Allde - så registrer 
deg på forhånd via lenken nedenfor. Når du er registrert, vil du motta et 
telefonnummer, en deltakerkode og en konferansekode. Vennligst ring inn 10 
minutter før planlagt start av arrangementet. 
  
http://emea.directeventreg.com/registration/3360788  
 
Du kan også følge konferansen via en live webcast. En webcast-lenke vil være 
tilgjengelig på Alfa Laval – Investors. 
 
Visste du at ...  
StormGeo har sitt utspring i TV2, Norges største kommersielle kringkaster? 
..som i 1993 var den første som brukte animerte værmeldinger. Meteorolog Siri 
Kalvig så en mulighet til å tilby tilpassede værtjenester til andre bransjer. Denne 
ideen vokste til å bli StormGeo. 
 
Om StormGeo 
StormGeo, etablert i 1997, er en markedsleder globalt innen meteorologiske 
tjenester og beslutningsstøtte, med ledende løsninger for shipping, olje og gass, 
fornybar energi, infrastruktur, annen industri og luftfart. Produktene hjelper 
kundene med å håndtere risiko, optimalisere ytelse, redusere kostnader og øke 
inntektene. Selskapet har hovedkontor i Bergen og har 24 kontorer i 15 land og 
515 ansatte. Som deltaker i FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, UN 
Global Compact Sustainable Business in the Ocean, er StormGeos lidenskap 
for klima og beskyttelse av naturressurser en motivasjon for å støtte kundene 
sine i å ta klimavennlige forretningsbeslutninger. 

www.stormgeo.com  
 
Dette er Alfa Laval 
Alfa Laval er aktiv innen områdene energi, maritim og mat & vann, og tilbyr sin 
kompetanse, produkter og tjenester til et bredt spekter av næringer i rundt 100 
land. Selskapet har som mål å optimalisere prosesser, skape ansvarlig vekst og 
drive fremdrift – og alltid gå en ekstra mil for å støtte kundene i å nå sine 
forretningsmål og bærekraftsmål. 
 

http://emea.directeventreg.com/registration/3360788
https://www.alfalaval.com/investors/
http://www.stormgeo.com/
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Alfa Lavals innovative teknologier er dedikert til rensing, raffinering og gjenbruk 
av materialer, som fremmer ansvarlig bruk av naturressurser. De bidrar til 
forbedret energieffektivitet og varmegjenvinning, bedre vannbehandling og 
reduserte utslipp. Dermed generer Alfa Laval ikke bare suksess for sine kunder, 
men også for mennesker og planeten. Ved å gjøre verden bedre, hver dag. 
 
Alfa Laval har 16 700 ansatte. Årsomsetning i 2020 var SEK 41,5 milliarder (ca. 
EUR 4 milliarder). Selskapet er notert på Nasdaq Stockholm. 

www.alfalaval.com 
 
Om EQT 
EQT har hovedkontor i Stockholm, og er en formålsdrevet global investerings-
organisasjon med selskaper i Europa, Asia-Stillehavet og Amerika.  

www.eqtgroup.com  

 

For mer informasjon, kontakt:  
Johan Lundin  
Head of Investor Relations  
Alfa Laval   
Tel: +46 46 36 65 10  
Mobil: +46 730 46 30 90  

Eva Schiller 
PR Manager 
Alfa Laval  
Tel: + 46 46 36 71 01 
Mobil: +46 709 38 71 01 
 

Denne informasjonen er informasjon som Alfa Laval (publ) er forpliktet til å 
offentliggjøre i henhold til EUs markedsmisbruksforordning. Informasjonen ble 
sendt ut for offentliggjøring gjennom kontaktpersonen beskrevet ovenfor, klokka 
08.30 CEST 10. mai 2021.  
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