Logstor köper Powerpipe
Logstor med huvudkontor i
danska Løgstør förvärvar Powerpipe Systems, en svenskbaserad leverantör av förisolerade
rörsystem. Powerpipe i Hisings
Kärra norr om Göteborg omsatte 2014 cirka 330 miljoner kronor. Båda varumärkena kommer
behållas och kommer inte att
innebära förändringar inom organisationen. Förvärvet ska
godkännas av berörda konkurrensmyndigheter och parterna
har kommit överens om att inte
avslöja köpesumman. Logstor
ägs av Imtech Nordics nye ägare,
riskkapitalbolaget Triton.

Grundfos lönsamhet
vände uppåt
Danska Grundfoskoncernen omsatte 11,9 miljarder danska kronor under årets sex första månader, jämfört med 11,1 miljarder
kronor under samma period förra året. Lönsamheten ökade till
628 miljoner danska kronor. Därmed klarade Grundfos målet att
vända den sjunkande lönsamheten under de senaste fyra åren.
Det är särskilt USA som bidragit
till omsättningsökningen med en
försäljningstillväxt på 15 procent
på den lokala marknaden, medan Europa ”ligger stabilt med
måttlig tillväxt och ökande marknadsandelar”, enligt ett pressmeddelande från Grundfos.

NY
EZ-Pem
20 mm–63 mm

Beställ vår nya
produktkatalog på
info@ezze.se

Bättre
fastighetsautomation
Produals produkter mäter temperatur,
fukt, ljus, tryck, lufthastighet, ﬂöde och
koldioxid – kort sagt allt som behöver
mätas i en fastighet.
Produkterna passar ihop med de ﬂesta
styrsystem.

Bravida fortsätter på
Facebook i Luleå
Bravida tar ett helhetsansvar
som generalentreprenör vid
uppförandet av de kommande
datahallarna C och D i den andra
byggnaden vid Facebooks datacenter i Luleå. Projektet skapar
arbetstillfällen för mer än hundra personer.

Stort sjukhusprojekt för ÅF
ÅF har ingått ett avtal med Region Skåne om utvecklingen av
framtidens sjukhus i Malmö. ÅF
bidrar med ledande kompetens
och projekterar tekniska installationer i sjukhusets nya centrala vårdbyggnad. Ordern värderas till 35 miljoner kronor.
Utvecklingen av Malmö sjukhusområde omfattar en ny huvudbyggnad på cirka 70 000 m², provisoriska ersättningslokaler, ny
försörjningsbyggnad samt ny infrastruktur i form av kulvertar
för transport och teknik.

EZZE AB
Box 501
335 28 GNOSJÖ-SWEDEN
www.ezze.se

Produal skapar inomhusklimat som gör
att människor trivs och mår bra.

produal.se
0RODUAL 3VERIGE !" s "OX  s   4YRESÚ s 4EL    

NR 9 SEPTEMBER 2015 VVS-FORUM

87

