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Borgestad ASA inngår strategisk samarbeidsavtale med betydelig 
leverandør av ildfaste kvalitetsprodukter 
 
Borgestad ASAs datterselskap Höganäs Borgestad AB ("Höganäs Borgestad") har inngått en 
strategisk avtale for videresalg av steinprodukter med tyske Refratechnik Cement GmbH  og 
Refratechnik Steel GmbH (samlet "Refratechnik"), en betydelig leverandør av ildfaste 
kvalitetsprodukter.  
 
Avtalen med Refratechnik innebærer at Höganäs Borgestad fra 1. april 2021 vil kjøpe steinprodukter 
fra Refratechnik for videresalg. Refratechnik har store, effektive produksjonsanlegg, og Höganäs 
Borgestad forventes som følge av avtalen å kunne tilby sine kunder reduserte ledetider, økt 
fleksibilitet og større produktutvalg.  
 
Höganäs Borgestad starter prosessen for å avvikle produksjonslinjen for standardproduksjon av 
ildfast stein i Bjuv i Sverige med virkning fra september 2021. Höganäs Borgestad vil fortsette å 
produsere ildfaste masser og spesialprodukter. Som følge av avviklingen av produksjonslinjen for 
ildfast stein vil Höganäs Borgestads arbeidsstokk bli redusert med ca. 70 ansatte. Kostnadene ved 
avviklingen er foreløpig estimert til ca. NOK 5 millioner, som vil bli regnskapsført i første kvartal 2021. 
 
Höganäs Borgestad vil fremover primært ha fokus på  det nordiske markedet. Når produksjonslinjen 
for standard ildfast stein avvikles, vil det ikke lenger være nødvendig å opprettholde store 
salgsvolumer for standardprodukter for å opprettholde lønnsomheten. Som et resultat av dette vil de 
to salgskontorene i Malaysia og på Kypros legges ned, hvilket vil medføre en ytterligere reduksjon av 
arbeidstokken med  ca. 10 ansatte.  
 
Det forventes at avtalen med Refratechnik vil forbedre Borgestad ASAs EBITDA med minst NOK 25 
millioner per år fra og med 2022 (som følge av eliminering av negative resultater fra produksjonen av 
steinprodukter og at salgskontorene i Malaysia og på Kypros legges ned). Videre forventes det at 
Borgestad ASAs kapitalbinding vil forbedres med mellom NOK 90 millioner og NOK 120 millioner 
innen 12 måneder etter at produksjonen er avviklet, som følge av redusert råvarelager og vesentlig 
redusert konverteringstid for steinprodukter gitt overgangen fra produksjon til videresalg. 
 
CEO i Borgestad ASA, Pål Feen Larsen, uttaler følgende: "Dette er starten på et nytt kapittel for 
Borgestad. Avtalen med Refratechnik er viktig for konsernet og vil bidra til optimalisering av driften 
fremover og legge til rette for ytterligere vekst i Norden og økt lønnsomhet. " 
 
Om Refratechnik 
Refratechnik er en global produsent av ildfaste stein og masser (både basiske og ikke-basiske 
produkter), med hovedsete i München, Tyskland. Selskapet har ti store produksjonsanlegg  for 
produksjon av ildfaste produkter og en årlig produksjonskapasitet på ca. 500 000 tonn.  
 



 
Om Höganäs Borgestad 
Höganäs Borgestad er et nordisk industrikonsern som installerer, utvikler, produserer og leverer 
ildfaste stein og masser til industrielle kunder. Konsernet består av flere selskaper innen ildfaste og 
isolasjonsbetingede virksomheter.  
 
Om Borgestad ASA 
Borgestad ASA er et børsnotert norsk investeringsselskap hvor eiendom og industri utgjør de to 
største og viktigste virksomhetsområdene. Borgestad ASA er majoritetseier i Höganäs Borgestad med 
en eierandel på 61,8 %.  
 
Denne meldingen inneholder innsideinformasjon.  
 
 
For mer informasjon, kontakt CEO i Borgestad ASA, Pål Feen Larsen. 
Tlf: + 47 48 84 53 33, epost: pal.feen.larsen@borgestad.no 
 
 
 
EBITDA OG KAPITALBINDING 
Denne meldingen refererer til Borgestad ASAs EBITDA og kapitalbinding. EBITDA står for "earnings 
before interest, tax, depreciation and amortisation", dvs. resultat før renter, skatt, avskrivninger og 
nedskrivninger. Kapitalbinding står for nettoverdien av varelager, kundefordringer og 
leverandørgjeld. Dette er finansielle nøkkeltall som benyttes av Borgestad ASA og en rekke andre 
selskaper. EBITDA og kapitalbinding er alternative resultatmål og er ikke spesifikt definert i IFRS 
(International Financial Reporting Standards) eller andre regnskapsstandarder. Slike alternative 
resultatmål vil ikke nødvendigvis være sammenlignbare med slike alternative resultatmål som 
benyttes av andre selskaper, og slike alternative resultatmål skal ikke anses som alternativer til 
resultatmål som benyttes i henhold til IFRS.  
 
FREMTIDSRETTEDE UTTALELSER 
Denne børsmeldingen og øvrig materiale som distribueres i forbindelse med denne børsmeldingen, 
kan inneholde såkalte "fremtidsrettede uttalelser". Fremtidsrettede uttalelser er av natur usikre og 
forbundet med risiko fordi de gir uttrykk for selskapets nåværende forventninger og antagelser 
tilknyttet fremtidige hendelser og forhold. En rekke forhold kan medføre at faktisk resultat og 
utvikling avviker vesentlig fra det som kommer til uttrykk i de fremtidsrettede uttalelsene.  
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