Pressrelease 2012-12-03
Cronimet Norr AB stärker sin position.
Lantz Järn & Metall förvärvar 30 % av aktierna i Cronimet Norr AB. Säljare är medgrundarna Kjell och
Jens Fogelqvist, som sedan starten 2005 har varit delägare och drivande i företagets utveckling.
-

Vi från Lantz Järn & Metall är givetvis mycket glada och stolta över att vi nu kan ta nästa steg
i vår utveckling och expandera vår verksamhet ytterligare, menar Sven Lantz,
styrelseordförande. Vi har sedan en tid tillbaka haft ett mycket givande samarbete
tillsammans och att vi nu går in som delägare ser vi som fullt naturligt då norra Sverige visar
på stora möjligheter.

-

I och med att vi nu formaliserar samarbetet med Lantz ökar vi vår konkurrenskraft och
stärker våra möjligheter att genomföra den expansion som vi planerar för norra Sverige,
menar Alf Sandberg, styrelseordförande i Cronimet Norr AB. Vidare innebär detta också
givetvis att vi ytterligare stärker möjligheterna att utveckla samarbetet med våra
leverantörer och slutkunder, avslutar Alf.

Till ny VD har Ola Mannberg utsetts. Ola kommer närmast från en tjänst som näringslivschef i
Skellefteå kommun och har sedan tidigare en bakgrund som affärsområdeschef inom Kuusakoski
Sverige AB. Tidigare VD Kjell Fogelqvist och Jens Fogelqvist kommer även i fortsättningen att vara
verksamma inom bolaget.

Ytterligare information lämnas av
Alf Sandberg, styrelseordförande Cronimet Norr AB och VD i Cronimet Fagersta AB.
Telefon 070 – 547 34 34, mail: alf@cronimet.se
Carl Bergner, VD i Lantz Järn & Metall
Telefon 073 – 507 02 83, mail: carl.bergner@lantzmetall.se
Ola Mannberg, VD Cronimet Norr AB
Telefon 070 – 388 988 0, mail: ola@cronimetnorr.se

Fakta om Cronimet Norr AB
Cronimet Norr AB startades i Luleå 2005. Huvudägare är Cronimet i Fagersta AB och liksom moderbolaget
utgörs verksamheten av återvinning av metaller. Under senare år har verksamheten expanderat och idag finns
bolaget, förutom i Luleå, även representerat i Kalix och Piteå. Cronimet Norr omsätter ca 30 miljoner kronor
per år och har 7 anställda.

Fakta om Cronimet i Fagersta AB
Cronimet Fagersta AB bildades 1985 i Fagersta. Verksamhetens huvudinriktning är nu, liksom då, att köpa in,
sortera och bearbeta metaller. Huvudinriktningen är främst rostfria kvaliteter som levereras till bl.a. Sandvik
och Outokumpu. Anläggningen i Fagersta sysselsätter ca 25 personer och omsätter 700 miljoner kronor per år.

Fakta om Lantz Järn & Metall
Lantz Järn & Metall startades 1998 av Daniel Lantz i Årsta, Stockholm. Företaget har under senare år visat på en
kraftig expansion och finns idag på 5 platser. På huvudanläggningen i Sollentuna har den senaste tiden
genomförts stora investeringar, bl.a. i en bearbetningsanläggning för elektronikskrot. I gruppen finns även en
fragmenteringsanläggning i Norrköping samt ett gjuteri i Tierp. Hela gruppen har idag ca 90 anställda och
omsätter ca 650 miljoner kronor.

