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Oerlikon förvärvar svenska 
ytbehandlingsspecialisten Primateria 
 
 
Balzers, Liechtenstein, 5 oktober 2017 – Oerlikon Balzers har skrivit på ett avtal om förvärv av 
svenska ytbehandlingsspecialisten Primateria. Förvärvet kommer att utvidga och förbättra Oerlikon 
Balzers tekniker när det gäller för- och efterbehandlingar och ökar utbudet av ytbehandlingar.  
 
Svenska Primateria grundades år 2004 av Mats Larsson och Rickard Gåhlin, specialiserat på för- och 
efterbehandlingslösningar för verktygsoptimering. Företaget sysselsätter just nu 15 anställda. Förvärvet 
utgör nästa steg i Oerlikon Balzers strategi för att växa på kuggskärningsmarknaden och för att förbättra 
servicenivån till kunderna. Oerlikon Balzers har ökat sin närvaro i Sverige med hjälp av Primaterias expertis 
och service och kommer att kunna erbjuda ännu mer know-how och ett bredare utbud av ytbehandlingar till 
kunder över hela världen. Samtliga service- och produkterbjudanden kommer till en början att finnas i 
Sverige och introduceras sedan på global nivå. 
 
Avtalet skrevs under och förvärvet genomfördes den 29 september 2017. Förvärvet leder till att Primateria 
blir en global spelare på marknaden för ytbehandlingar och gör det möjligt för företaget att öka sin 
marknadsandel och närvaro över hela världen, i synnerhet inom kuggskärning. Den dagliga verksamheten 
på existerande filialer och Primaterias samarbete med kunder och samarbetspartners fortsätter som vanligt 
men som del av Oerlikon Balzers. Båda partnerna är överens om att inte offentliggöra förvärvspriset. 
 
”Primateria har en fantastisk position på marknaden och erbjuder unika och innovativa för- och 
efterbehandlingslösningar till kunder i Sverige, grundat på stark know-how och kompetens inom tribologi. 
Primateria kan i egenskap av ett mycket specialiserat serviceföretag inom kuggskärning och tack vare deras 
expertis fortsätta stärka vår position på den nordiska marknaden. Detta förvärv gör det möjligt för oss att 
snabba på vår expansion och vår kompetens på global nivå vilket hjälper oss att fortsätta förbättra våra 
servicelösningar samt öka kvaliteten på våra ytbehandlingar”, säger Marc Desrayaud, Head of Oerlikon 
Balzers Industrial Solutions.  
 
Oerlikon Balzers och Sandvik AB går skilda vägar på den svenska marknaden 
 
I augusti, strax före förvärvet, beslöt Oerlikon Balzers och Sandvik AB gemensamt och i godo att gå skilda 
vägar efter nästan 30 år som joint venture och istället fortsätta verka självständigt på den nordiska 
marknaden. Det tidigare Oerlikon Balzers Sandvik Coating AB ägs nu därför till fullo av Oerlikon Balzers 
efter att ha tagit över Sandviks andelar i detta joint venture (49 %). Beslutet grundar sig på skiftningar och 
förändringar på den nordiska marknaden och anses vara den bästa strategiska lösningen inför framtiden. 
Oerlikon Balzers kommer att fortsätta stärka sin närvaro på de attraktiva och snabbt växande marknaderna 
för formande verktyg och precisionskomponenter. Båda anses vara segment med potential för snabb tillväxt.  
 
”Vi kommer att fortsätta ett nära samarbete med Sandvik i Norden och över hela världen”, säger Marc 
Desrayaud. ”Samtidigt kommer Oerlikon Balzers att kunna verkställa sin egen strategi i Sverige och Finland, 
t.ex. när det gäller att fullt ut ägna sig åt förvärvet av Primateria.”  
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Filialen i Köping, Sverige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Efter framgångsrikt avtalsskrivande (från vänster): 
Jonas Lundberg (General Manager Oerlikon Balzers 
Sweden), Olle Wänstrand (General Manager 
Primateria), Mats Larsson (General Manager 
Primateria), Martin Bartsch (Head of Europe North-
Center Oerlikon Balzers), Rickard Gåhlin (General 
Manager Primateria) och Mathias Pettersson (General 
Manager Primateria). 
 
 
 
 

 

 

För mer information, kontakta: 

Alessandra Doëll 
Head of Communications, Oerlikon Balzers 
T +423 388 7500 
F +423 388 5419 
alessandra.doell@oerlikon.com 
www.oerlikon.com/balzers 

  

 
 
Om Oerlikon Balzers 
Oerlikon Balzers är en världsledande leverantör av yttekniker som ger betydligt högre prestanda och ökad livslängd för 
precisionskomponenter såväl som verktyg för metall- och plastbearbetningsindustrin. Extremt tunna och exceptionellt 
hårda beläggningar som marknadsförs under varumärken BALINIT och BALIQ - för lägre friktion och minskat slitage. 
Varumärket BALITHERM öppnar upp för ett brett utbud värmebehandlingar, medan BALTONE omfattar beläggningar 
som finns tillgängliga i ett stort antal eleganta färger, perfekt anpassade för dekorativa applikationer. Under det tekniska 
varumärket ePD™ utvecklar företaget integrerad service och lösningar för metallisering av plastdelar med 
kromutseende.  

http://www.oerlikon.com/balzers
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Fler än 1 100 beläggningssystem är i drift på Oerlikon Balzers anläggningar och hos företagets kunder världen över. 
Utrustningsutveckling och montering av Balzers system utförs i Liechtenstein och i Bergisch Gladbach (Tyskland). 
Oerlikon Balzers arbetar i ett dynamiskt växande nätverk som består av fler än 100 produktionsanläggningar i 35 länder i 
Europa, Amerika och Asien. Oerlikon Balzers är tillsammans med Oerlikon Metco en del av Surface Solutions Segment i 
det Schweizbaserade Oerlikon Group (SIX: OERL). 
 
Om segmentet ytbehandlingar 
Oerlikon Balzers och Oerlikon Metco är en del av segmentet ytbehandlngar på Oerlikon-gruppen.  
Oerlikon Balzers är en världsledande leverantör av yttekniker som ger betydligt högre prestanda och ökad livslängd för 
precisionskomponenter såväl som verktyg för metall- och plastbearbetningsindustrin. Extremt tunna och exceptionellt 
hårda beläggningar som marknadsförs under varumärken BALINIT och BALIQ - för lägre friktion och minskat slitage. 
Varumärket BALITHERM öppnar upp för ett brett utbud värmebehandlingar, medan BALTONE omfattar beläggningar 
som finns tillgängliga i ett stort antal eleganta färger, perfekt anpassade för dekorativa applikationer. Under det tekniska 
varumärket ePD utvecklar företaget integrerad service och lösningar för metallisering av plastdelar med kromutseende. 
Fler än 1100 beläggningssystem är i drift på Oerlikon Balzers anläggningar och hos företagets kunder världen över. 
Utrustningsutveckling och montering av Balzers maskiner utförs på huvudkontoret i Liechtenstein.  
Oerlikon Metco förädlar ytor med ytbehandlingslösningar och utrustning. Kunderna drar nytta av ett särskilt brett utbud 
av yttekniker, beläggningslösningar, utrustning, material, servicetjänsten samt specialmaskiner och komponenter. De 
innovativa lösningarna förbättrar företagets resultat och ökar effektiviteten och tillförlitligheten. Oerlikon Metco banar ny 
väg för material för friformsframställning (AM) i egenskap av ledande innovatör. Oerlikon Metco levererar till 
elproduktionsbranschen, flygbranschen, bilbranschen och andra specialiserade marknader. Segmentet ytbehandlingar 
arbetar i ett dynamiskt växande nätverk som består av fler än 145 faciliteter med över 140 produktionsanläggningar som 
sysselsätter 6 000 medarbetare i 37 länder i Europa, Amerika och Asien. Segmentet ytbehandlingar är del av den 
schweiziska Oerlikon-gruppen (SIX: OERL). 
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