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Alder investerar i luftfilterföretaget Dinair – en satsning på 

förnyelsebara luftfilter i en växande bransch 

 

Dinair tillverkar och säljer luftfilter på den nordiska marknaden. Företaget har en stark 

miljöprofil och är först i världen med att använda förnyelsebara fibrer i luftfilter. Tillväxten 

har varit bra de senaste åren och med investeringen kommer Dinair att kunna ta 

ytterligare ett steg i sin expansion.  

 

Alder har länge varit intresserade av nytänkande företag inom ventilationsbranschen 

som växer starkt som en effekt av det ökande behovet av energibesparingar i 

fastigheter. 

 

- Vi är väldigt imponerade av Dinairs konsekventa strategi med ett aktivt 
produktutvecklingsarbete med miljön i centrum. Företagets unika satsning på 
förnyelsebara filterlösningar spar pengar åt fastighetsägarna samtidigt som den 
hjälper dem att minska deras ”carbon footprint”, säger Dag Broman, partner på 
Alder. 

 

Efter affären äger Alder 49% av Dinair som omsätter ca 150 MSEK. En helt ny 

produktionslinje vid företagets fabrik i Svalöv är under byggnad vilket kommer att 

medföra att produktionen på sikt kan fördubblas. 

 

- Planen är nu att växa markant de närmaste åren, framförallt på den svenska 
marknaden men även i de övriga nordiska länderna. Dinair har en mycket 
kapabel säljorganisation och företaget budgeterar för en markant 
försäljningsökning i år, säger Henrik Flygar, partner på Alder.  

 

- Genom Alder får vi tillgång till ytterligare kapital och kompetens för vår fortsatta 
expansion. Detta kommer att ytterligare stärka vårt erbjudande med fler 
produktlanseringar, kortare leveranstider och ökad servicenivå, säger Patrik 
Ödling, koncernchef på Dinair. 
 

 

Om Alder  

Alder investerar i onoterade företag inom miljötekniksektorn. Alder satsar på bolag som har potential att 

växa, men som redan har en existerande verksamhet och omsätter över 30 miljoner kronor upp till ca 500 

miljoner kronor. Alder förvaltar drygt 1 miljard från bland andra 7 AP-fonden, Folksam och Kyrkans 

pensionskassa. Investeringen i Dinair är fondens andra. För mer information, besök: www.alder.se 

 

 



 

 

 

Om Dinair Group 

Dinair är ett svenskt miljöteknikföretag med egen tillverkning och produktutveckling. Huvudkontoret ligger i 

Vadstena, Östergötland, och produktion finns i Borås, Avesta, Riga och Svalöv. Säljkontor med lager finns 

i Stockholm, Göteborg, Oslo och Helsingfors. Dinair har ett komplett produktprogram för balanserade 

filterval. För mer information, besök: www.dinair.se 

 

För mer information vänligen kontakta Dag Broman (070 516 40 18), dag.broman@alder.se eller Henrik 

Flygar (070 666 07 79), henrik.flygar@alder.se partners på Alder, eller Fredrik Särnehed, VD för Dinair 

Group, 0708 91 75 90, fredrik@dinair.se.  
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