
STÄRKTA FRAMTIDSUTSIKTER FÖR SÄKRARE VÄGUPPLEVELSER

Söderbergföretagen med AB Blinkfyrar förvärvar finska Normi Group

I takt med att samhället digitaliseras ökar medveten heten 
kring hållbarhet och en  växande  efterfrågan på optimal 
användning av befintlig infrastruktur. I linje med detta 
 förvärvar  Söderbergföretagen nu Normi Group, bestående 
av fyra separata företag: Normiopaste,  Normivalaistus, 
Normilouhinta och Varala Engineering.

Förutom gemensamma affärsmål finns många kulturella 
likheter och en förståelse mellan  bolagen.  
Inom Söderbergföretagen finns en kultur som präglas av 
entreprenörskap, öppenhet, glädje och driv. De navigerar 
genom vardagen som en familj där varje medlem räknas 
och  skapar en miljö där individen är avgörande för tillväxt 
och framgång. I linje med detta sitter Normi Groups finska 
ledning kvar och bär kulturen vidare även efter  förvärvet. 
Samtidigt välkomnar de en ny styrelse ordförande i  
 Finland, närmare bestämt Elisabeth Nagy,  
som idag är VD för Blinkfyrar i Sverige.

– Nu ser vi till samhällets, stadens och vägtrafikens 
 förändring och digitalisering. Genom den  styrka som ryms 
inom bland annat ITS kommer vi kunna möta framtidens 
krav och bidra till ett mer hållbart samhälle med ökad 
trafiksäkerhet, säger Elisabeth Nagy, VD Blinkfyrar.

– Vi bedömer att det under några år funnits ett 
 avvaktande förhållningssätt från  upphandlande parter 
men att man nu inte längre kan avstå investeringar i 
 utökad trafiksäkerhet.  

Detta  uppdämda behov gör att timingen av denna affär 
känns, om möjligt, ännu bättre, säger Mattias Sonnenfeld, 
VD och koncernchef för Söderbergföretagen.

Tillsammans omsätter Söderbergföretagens  
affärs område Infrastruktur ca 600 miljoner SEK och  
ser en stor framtidspotential inom ITS men också en 
 möjlighet att utvidga marknaden.

– Både Normi Group och Blinkfyrar har unikt   
utvecklade produkter, innovationer och gedigen  
kunskap och  tillsammans kan vi skapa ännu större värde 
för våra  kunder, säger Tommi Saarni, VD Normi Group.

Finska marknadsledaren Normi Group består av fyra separata bolag vilka besitter stor kompetens  inom  
 infrastruktur, entreprenad, trafikvägledning, säkerhetsprodukter och bergsprängning. Genom detta förvärv 
 stärker Söderbergföretagen sitt affärsområde Infrastruktur ytterligare, i vilket svenska  marknadsledande 
 Blinkfyrar och ProVia ingår. Affären innebär  stora  möjligheter för Blinkfyrar och Normi Group att tillsammans 
skapa ett nytt starkt nordiskt  erbjudande med bland annat intelligenta transportsystem (ITS) i fokus.
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Normi Group omsätter 300 MSEK och består av fyra separata företag; Normiopaste är Finlands ledande leverantör av trafikvägledning och  säkerhetsprodukter, 
 specialiserade även på konstruktion och tillverkning. Normivalaistus fokuserar på att bygga bättre infrastruktur med de senaste teknik innovationerna och fungerar 
som huvudentreprenör i olika ITS -projekt. Normilouhinta utför berggrävning och sprängning i  anslutning till infrastrukturprojekt. Varala Engineering är konsulter 
inom strategi och implementering av olika typer av trafikövervakningssystem.

Blinkfyrar  är Sveriges största vägmärkesproducent och branschledande leverantör av trafiksäkerhetslösningar. Med en omsättning på 200 MSEK och mer än 60 år i 
branschen är kreativitet och nyskapande alltjämt starka ledstjärnor. De guidar alla som rör sig på vägarna och bidrar till effektiv och säker trafik, oavsett om vägmärket 
är i plåt eller LED-display.

Söderbergföretagen J AB är en familjeägd koncern av företag inom industri och teknikhandel. Söderbergföretagen grundades 1995 och består idag av fyra 
 affärsområden. Komponenter, infrastruktur, elkraft och teknikhandel. Koncernen har en omsättning på ungefär 1,6 MDR SEK och 480 anställda.  
Huvudkontoret ligger i Malmö.
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”I linje med innovationer rörande både vägnät 
och transportmedel, ställs också ökade krav på 
framtidens trafiksäkerhet. Just därför driver 
vi nu på utvecklingen för att möta dessa krav”, 
säger Mattias Sonnenfeld.
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