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Alder investerar i Nordic Water
Alder investerar i vattenreningsföretaget Nordic Water Products AB. Efter affären äger Alder
40% av Nordic Water som omsätter ca 500 MSEK med ett rörelseresultat på 60 MSEK. Nordic
Water säljer komponenter och system för dricksvattenrening och avloppsvattenrening.
Produkterna säljs i 80 länder genom distributörer och egna dotterbolag i exempelvis Tyskland
och Kina. I och med Alders inträde så får Nordic Water tillgång till ytterligare kapital och en
ägare med tydliga mål för företaget. Krister Lundberg, koncernchef på Nordic Water, ser
framtiden an med tillförsikt:
-

Vi är övertygade om att Alder kan bidra med erfarenhet och kunskap till företaget. Vi ska
bli ännu bättre på produktion och fokusera mer på att stötta våra försäljningskanaler.
Tillsammans kan vi skapa ett företag i världsklass, säger Krister Lundberg, koncernchef
på Nordic Water.

Nordic Water är redan idag ett av de ledande företagen i vattenbranschen i Sverige och Alder är
mycket nöjda med att nu vara delägare.
-

Nordic Water är något så ovanligt som ett ingenjörsföretag som är duktiga på att sälja.
De säljer framgångsrikt sina produkter i hela världen och vi kommer stötta bolagets
fortsatta utveckling. Vi är mycket glada att ha slutfört denna affär och att nu vara
delägare i Nordic Water, säger Carl Hall, partner på Alder.

I samband med ägarförändringen blir Ulf Granstrand ny styrelseordförande i Nordic Water. Ulf
Granstrand har mångårig erfarenhet av olika positioner i Alfa Lavals koncernledning.
-

Nordic Water är ett snabbväxande företag, med alla utmaningar som det skapar. Jag
hoppas att jag med min erfarenhet ska kunna bidra till en fortsatt lönsam expansion på
en mycket lovande marknad. Det ska bli oerhört roligt att få börja arbeta med Nordic
Water, säger Ulf Granstrand.

Om Alder
Alder investerar i onoterade företag inom miljötekniksektorn. Alder satsar på bolag som har potential att
växa, som redan har en existerande affär som omsätter mellan 30-500 miljoner kronor. Alder förvaltar 1,1
miljarder kronor från bland andra 7 AP-fonden, Folksam och Kyrkans pensionskassa. Investeringen i
Nordic Water är fondens tredje. För mer information, besök: www.alder.se
Om Nordic Water Products
Nordic Water erbjuder utrustning och system för dricksvatten- och avloppsrening för reningsverk och till
processindustrin. Nordic Water en stark leverantör av såväl enstaka komponenter som skräddarsydda
lösningar. Nordic Waters kunder finns på alla kontinenter. För mer information, besök:
www.nordicwater.com

För mer information kontakta Carl Hall, partner på Alder, 070-568 57 06, carl.hall@alder.se eller
Krister Lundberg, koncernchef för Nordic Water, 070-779 21 69, klundberg@nordicwater.com

