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Borgestad ASA inngår strategisk samarbeidsavtale med betydelig
leverandør av ildfaste kvalitetsprodukter
Höganäs Borgestad inngår produksjonsavtale med tyske Refratechnik
Borgestad ASA styrker lønnsomheten i Höganäs Borgestad gjennom et strategisk samarbeid med
den tyske leverandøren av ildfaste kvalitetsprodukter, Refratechnik GmbH. -Dette er en viktig
avtale for konsernet, som vil bidra til å optimalisere vår drift fremover, sier CEO i Borgestad ASA,
Pål Feen Larsen.
Tar grep for å bedre kundeopplevelser, og tilrettelegge for økt lønnsomhet og vekst
Avtalen med Refratechnik innebærer at den tyske produsenten skal levere prisgunstige, standard
steinprodukter til Höganäs Borgestad. Refratechnik har store, effektive produksjonsanlegg, som
muliggjør at Höganäs Borgestads kunder vil kunne få reduserte ledetider, økt fleksibilitet og større
produktutvalg. For Borgestad ASA forventes avtalen å bidra til økt lønnsomhet og bedre likviditet.
EBITDA forventes forbedret med minst 25 MNOK per år fra 2022, mens kapitalbindingen forventes
forbedret med mellom 90 og 120 MNOK innen 12 mnd etter produksjonen er avviklet.
-Produksjon av ildfast stein krever store volumer for å være konkurransedyktig i et presset marked.
Gjennom denne avtalen legger vi til rette for å styrke våre finansielle stilling og øke lønnsomheten for
konsernet, sier Feen Larsen.
Produksjonsanlegget i Sverige skal nå fokusere på spesialprodukter og ildfaste masser
Höganäs Borgestad har over 200 års stolt historie innen produksjon av ildfaste stein til industrien.
Selskapet har sitt produksjonsanlegg i Bjuv, utenfor Helsingborg i Sverige. Selskapet skal fremover
fokusere på å produsere ildfaste masser og spesialprodukter, samt tilby Refratechnik sitt brede
produktutvalg i Norden.
-Produksjonsanlegget i Sverige er ikke stort og effektivt nok til å konkurrere i et svært prispresset
marked for standardvarer, derfor har vi vært nødt til å ta beslutningen om å avvikle
produksjonslinjen for ildfast stein, sier Feen Larsen. Avviklingen vil tre i kraft fra september 2021 og
70 ansatte blir berørt. Feen Larsen forteller videre at Höganäs Borgestad innehar svært høy
produksjonskompetanse innen håndverk og skreddersydde løsninger, her vil de fortsatt kunne være
konkurransedyktige med egenproduksjon. -Det er god lønnsomhet innen spesialprodukter, dette vil
vi konsentrere oss om i vårt produksjonsanlegg i Bjuv fremover, uttaler lederen.
Konsentrerer seg om det Nordiske markedet
Hjemmemarkedet vil prioriteres fremover for Höganäs Borgestad. Nå som produksjonslinjen for
standard ildfast stein avvikles, er det ikke lenger behov for å opprettholde store volumer på salg av
standardprodukter for å opprettholde lønnsomheten. Dette innebærer at salgskontorene i Malaysia
og på Kypros legges ned.
- Det er i Norden vi har generert lønnsomhet de senere årene, gjennom salg av totalløsninger for
våre kunder; herunder design, installasjon og materialsalg. Det skal vi satse på videre, forteller Feen
Larsen.
Setter nye standarder
Höganäs Borgestads visjon er «setting new standards». På kundelisten i dag står blant annet Equinor,
Hydro, Elkem og SSAB. Ambisjonen er å tilby markedets mest effektive løsninger av ildfaste
materialer og derigjennom bidra til å styrke kundenes konkurransekraft. -Dette er starten på et nytt
kapittel. Gjennom de grepene Borgestad ASA nå tar, rustes Höganäs Borgestad for vekst og
lønnsomhet inn i fremtiden.

For mer informasjon, kontakt CEO i Borgestad ASA, Pål Feen Larsen.
Tlf: 48 84 53 33, epost: pal.feen.larsen@borgestad.no
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Børsnotert, norsk investeringsselskap innen eiendom og industri.
Majoritetseier i Höganäs Borgestad med en eierandel på 61,8%, et selskap som har
stor betydning for konsernet som helhet.
Styreleder Christen Knudsen, fjerde generasjon etter grunnleggeren av Borgestad
ASA
www.borgestad.no
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Nordisk industrikonsern som installerer, utvikler, produserer og leverer ildfaste
stein og masser til industrielle kunder. Konsernet består av flere selskaper innen
ildfast og installasjons virksomheter.
Produksjonsanlegg i Bjuv, utenfor Helsingborg i Sverige
350 ansatte
CEO, Niclas Sjöberg
Selskapet ble opprettet etter en sammenslåing av Borgestad Fabrikker i Norge og
Höganäs Bjuf i Sverige som begge har produsert ildfaste produkter siden hhv 1887
og 1825
www.hoganasborgestad.com
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Global produsent av ildfaste stein og masser (både basiske og ikke basiske
produkter), med hovedsete i München, Tyskland
Har over 3000 kunder i 120 land
Har 10 store produksjonsanlegg og en kapasitet på 500 000 tonn årlig
1900 ansatte
Skal selge steinprodukter til Höganäs Borgestad fra 1. april 2021

