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Ernströmgruppen förvärvar geoenergibolaget MuoviTech 
Ernströmgruppen förvärvar 90,1% av aktierna i MuoviTech-koncernen. 
 
MuoviTech, som har huvudkontor i Brämhult utanför Borås och dotterbolag i flera länder i Europa, 
är en marknadsledande tillverkare av kollektorsystem för geoenergilösningar som jord-, sjö- och 
bergvärme. Bolaget bedriver ett aktivt utvecklingsarbete och största delen av försäljningen kommer 
från egenutvecklade och patenterade lösningar. 2020 var omsättningen 275 MSEK med god 
lönsamhet. 
 
Behovet av att ta ansvar för kommande generationers klimat och att, i linje med EU:s uttalade 
ambition, göra Europa koldioxidneutralt till 2050 utgör en stark drivkraft för geoenergimarknaden. 
Sverige och Norden är idag ledande inom geoenergi och det finns en växande marknad i Europa. 
Systemlösningar baserade på geoenergi kan utvinna både värme och kyla och dessutom 
säsongslagra energi, vilket blir viktigare med växande andel volatil energiproduktion. 
 
För både småhus och kommersiella fastigheter ger den förnybara geoenergin en låg energiåtgång 
och livscykelkostnad. Med hybridsystem, där geoenergi kombineras med solenergi, skapas 
miljöledande och konkurrenskraftiga kyl- och värmesystem. Ett bra exempel på en 
hybridsystemlösning med sol- och geoenergi finns i Drammen i Norge (se video: 
https://vimeo.com/435754885) där MuoviTech levererade kollektorsystemet och Ernströmgruppens 
dotterbolag SGP Armatec de termiska solfångarna. 
 
”MuoviTech är ett utmärkt exempel på bolag som passar oss väl. De är drivna entreprenörer, har starka 
marknadspositioner och internationell potential i en affär som bidrar till en grönare planet.  
Vi ser fram emot att utveckla marknaden och verksamheten tillsammans med MuoviTechs duktiga 
entreprenöriella medarbetare,” säger Alexander Wennergren-Helm, VD på Ernströmgruppen. 
 
”När världen gör stora globala investeringar för att motverka klimatkrisen ser vi stora möjligheter att 
utveckla vår affärsmodell för att möta framtidens behov av förnyelsebar och klimatneutral energi. I 
Ernströmgruppen får vi långsiktiga ägare som kan stötta oss i den ambitionen,” säger Kari Ojala, 
grundare och COO på MuoviTech AB. 

 
 
Om Ernströmgruppen 
Ernströmgruppen är ett Göteborgsbaserat industrikonglomerat som förvärvar och utvecklar välskötta företag inom 
framtidsnischer. Bolaget verkar för att skapa värde och vara en positiv kraft inom miljö, hållbarhet och digitalisering - över 
generationer. Ernströmgruppens affärsmodell, ”Samlad Entreprenörskraft”, bygger på fyra generationers nationella och 
internationella erfarenheter av att kombinera det bästa från småföretagandet; entreprenörsanda, engagemang, och 
effektiva beslutsvägar, med det bästa från storföretagandet, såsom finansiell stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. 
Bolagets verksamheter spänner över allt från marinsäkerhetsutrustning, teknikhandel, till leverans av komponenter och 
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 tjänster för energieffektivisering av industrier och fastigheter. Ernströmgruppen består idag av mer än 30 företag med en 

total omsättning runt 2,5 miljarder SEK och har över 1000 anställda i Norden och Baltikum. 
 
Om MuoviTech AB 
MuoviTech bidrar till en hållbar framtid genom att underlätta produktion av förnybar energi. MuoviTech är Europas ledande 
leverantör av innovativa produkter och system för geoenergi med egna fabriker i Sverige, Finland, Polen, Holland, England 
och Norge. Huvudkontoret ligger i Brämhult sedan starten 2002.  
 
Om geoenergi 
Geoenergi är lokalt utvunnen förnybar energi i form av värme eller kyla från berg, jord, grundvatten, sjöar och vattendrag. 
Den energi som kommer från marken är helt neutral avseende koldioxid och andra växthusgaser, och då den är lokalt 
utvunnen bidrar den inte heller till koldioxidutsläpp genom transporter. Geoenergin kan i detta perspektiv likställas med 
solenergi. Geoenergi klassas som förnyelsebar enligt EU:s förnybarhetsdirektiv. 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
 
Alexander Wennergren-Helm 
VD, Ernströmgruppen  
Tel: 0708 20 33 00 
 
www.ernstromgruppen.com 

 

 
 
 


