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Nils-ErikDanielsson, VD och 
koncernchef informerade på
tisdagenom Ballingslöv köp av det
danska företaget 3BO A/S med 60
anställda och en omsättning
på150 miljoner kronor. 
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n Näringsliv 3BO A/S är senaste förvärvet

Ballingslöv köper i Danmark

Publicerad: 10. Januari 2007 02:00 

HÄSSLEHOLM
På tisdagen tillkännagav Ballingslöv ett nytt
företagsförvärv, genom att Ballingslöv nu
köpt ett av de ledande danska företagen när
det gäller tillverkning av
skjutdörrsgarderober och duschväggar.

Företaget som ligger utanför Hilleröd på norra Själlad
hade förra året en omsättning på cirka 150 miljoner.
Företaget sysselsätter drygt 60 personer.

– 3BO har under de senaste åren haft en stark tillväxt och båda
produktionsgrupperna – skjutdörrsgarderober och duschväggar – passar väl in i
Ballingslövskoncernens affärsidé med att tillhandahålla flexibla produkter för kök,
badrum och förvaring, säger Nils-Erik Danielsson, Ballingslövs vd och
koncernchef.

– Genom förvärvet räknar vi med att uppnå synergieffekter på både inköps- och
kostnadssidan, men framför allt har vi möjlighet att utnyttja vår
försäljningsorganisation i marknadsföringen av produkterna.

– Inom ett par tre år är vår målsättning att 3BO produkterna ska omsätta cirka
250 miljoner kronor.

Köpeskillingen är hemlig, men Nils-Erik Danielsson säger att man inom
Ballingslövskoncernen är nöjda med köpet.

Genom förvärvet av 3BO A/S består nu Ballingslövskoncernen av åtta tillverkande
bolag samt butiker, med en omsättning på årsbasis på cirka 2,5 miljarder kronor
och cirka 1500 anställda.

Koncernens nya förvärv beräknas ge en positiv resultateffekt per aktie under
2007.

Allt sedan börsintroduktionen 2002 har Ballingslöv haft en positiv utveckling.
Ballingslöv har vuxit kraftigt genom olika företagsförvärv.
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3BO är ett av de ledande danska
företagen inom
produktionsområdet förvaring.
Företaget tillverkar
skjutdörrsgarderober och
duschväggar. BOSSE NILSSON 
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