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Ratos lägger bud om ca 1,2 Mdr kr  
på Nasdaq-noterad marknads- 
ledare inom luftfilter � inleder 
samarbete med svenska Camfil 
  

Ratos lägger ett bud om ca 1,2 Mdr 
kr på den amerikanska luftfilter-
tillverkaren Farr. Den förberedande 
analysen av Farr har gjorts i samråd 
med svenska luftfiltertillverkaren 
Camfil som även ställt ut en option 
till Ratos att under år 2000 fusionera 
in Farrs verksamhet i Camfil. 
 
Ratos har ingått avtal om att förvärva den 
noterade amerikanska luftfiltertillverkaren 
Farr. Erbjudandet lämnas genom ett nybildat 
amerikanskt dotterbolag till Ratos.  

I det fall Ratos utnyttjar den av Camfil 
utställda optionen att fusionera in Farrs 
verksamhet i Camfil skulle en världsledande 
aktör inom luftrengöring skapas. Ratos ägar-
andel i den nya koncernen skulle då uppgå till 
ca 20%.  
 

Farr positiva till affär 
Farr som är noterat på Nasdaq omsatte 117 
MUSD 1999 och redovisade en vinst före 
skatt om ca 11 MUSD. Aktien stängde på 
11,87 USD fredagen den 24 mars. Ratos bud 
om 17,45 USD per aktie innebär därmed en 
premie på ca 47% jämfört med senaste betal-

kurs. Ratos investerar 250 Mkr i eget kapital i 
budbolaget.  

Styrelsen i Farr är positiva till Ratos bud 
och har enhälligt rekommenderat bolagets 
aktieägare att acceptera detsamma. 
 

Förvärv med flera möjligheter 
Farr tillverkar och säljer luftfilter. Försälj-
ningen sker till ca 90% i Nordamerika, vilket 
väl kompletterar Camfils försäljning som till 
över 80% sker i Europa. Ett samgående mellan 
bolagen skulle erbjuda stora möjligheter, bland 
annat i ett gemensamt utnyttjande av de två 
olika marknadsorganisationerna och de 
kompletterande produktsortimenten.  

- Ratos har analyserat Farr tillsammans 
med oss. Baserat på den analysen ser vi, 
utöver möjligheter till en ökad försäljning, 
även möjligheter till att uppnå kostnadssyn-
ergier till följd av ett framtida samgående med 
Farr, säger Jan Eric Larson, VD och koncern-
chef på Camfil.  

Genom ett samgående med Farr skulle 
Camfil bli en av de få globala aktörerna på 
marknaden. Omsättningen beräknas kunna 
komma att överstiga ca 2.500 Mkr redan år 
2000. Tillverkning skulle ske i ett 20-tal 
fabriker i 9 länder och koncernen skulle finnas 
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representerad i över 50 länder på samtliga 
kontinenter.  

-De två företagens fokus på tillhanda-
hållandet av ren luft för människor och 
tillverkningsprocesser stämmer väl överens. Vi 
bedömer möjligheterna i ett samarbete mellan 
bolagen som mycket intressanta och kommer 
att fortsätta att utvärdera hur formerna för 
ett sådant samarbete skulle se ut säger Bo 
Jungner, Senior Investment Manager på Ratos.   
 

Luftfiltermarknaden växer 
Marknaden för luftfilter ökar i takt med ett 
ökat behov av ren luft för såväl människor 
som för processer. Tillverkare av elektronik-
komponenter, läkemedelsindustrin samt 
livsmedelsindustrin ställer höga miljökrav i sina 
tillverkningsprocesser. Trenden är också att 
antalet personer som är i behov av bättre 
luftfiltrering, exempelvis allergiker, ökar 
kraftigt i den industriella världen. Idag 
beräknas luftfiltermarknaden uppgå till drygt 
25 mdr kr där Nordamerika och Europa 
svarar för ca 75%.  

- Branschen befinner sig i en konsoli-
deringsfas med bland annat förvärv och 
fusioner. Vi kommer därför att få se flera 
större förändringar under de kommande åren. 
I dessa förändringar kan Camfil och Ratos 

tillsammans delta för att skapa värde för såväl 
kunder som för aktieägare. Dagens affär 
passar därför mycket väl in i Ratos strategi, 
säger Bo Jungner. 
 

Globalt svenskt familjeföretag 
Camfil i Trosa grundades 1963 av den 
nuvarande ägarfamiljen tillsammans med 
Cambridge Filter Corporation. 1983 köpte 
familjen ut det amerikanska bolaget och är 
sedan dess ensamma ägare till Camfil. Genom 
hög produktkvalitet, tekniskt ledarskap och 
fokus på områdena ren luft, skydd av miljö 
och skydd av människor har Camfil växt till att 
bli den ledande luftfiltertillverkaren i Europa 
med en omsättning 1999 om 1.526 Mkr och 
ett resultat före skatt om 90 Mkr.  

- Vi har med Trosa som bas växt såväl 
organiskt som genom förvärv och lyckats 
bygga en av världens mest framstående 
tillverkare av luftfilter säger Camfils Jan Eric 
Larson. 
 

Strategiskt samarbete 
- Ratos transaktionskompetens och finan-

siella resurser tillsammans med Camfils erfar-
enhet och branschkunskap är en synnerligen 
lämplig kombination för att förverkliga vår 
framtida strategi säger Jan Eric Larson.

 
 
Erneholm & Haskel AB har varit rådgivare i transaktionen. 

Ytterligare information: 

Bo Jungner, Senior Investment Manager, Ratos, 08-700 17 85 

Jan Eric Larson, VD och koncernchef, Camfil, 0156-536 00 

Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00 

www.ratos.se 

www.camfil.se 

www.farrco.com

 

Bilagor Tre år i sammandrag Camfil och Farr 

Amerikanskt pressmeddelande 

 
Ratos är ett börsnoterat Private Equity bolag vars affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, 
aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer, där Ratos skapar en unik 
investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och avyttring av företag. 
Värdet av Ratos tillgångar uppgår till över SEK 10 miljarder. Ratos Aktiva innehav är Scandic Hotels, Telelogic, Dahl, Superfos, 
Capona, Esselte, DataVis, Telia Overseas och ACE. 
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BILAGA 

 

Camfil, MkrCamfil, MkrCamfil, MkrCamfil, Mkr
Resultaträkning i sammandragResultaträkning i sammandragResultaträkning i sammandragResultaträkning i sammandrag 1999199919991999 1998199819981998 1997199719971997
Nettoomsättning 1.526 1.369 1.237
Kostnad sålda varor -1.010 -894 -798
BruttoresultatBruttoresultatBruttoresultatBruttoresultat 516516516516 475475475475 439439439439
Försäljningskostnader -270 -246 -230
Administrationskostnader -152 -135 -121
Övriga rörelseintäkter 20 16 14
Övriga rörelsekostnader -10 -10 -5
RörelseresultatRörelseresultatRörelseresultatRörelseresultat 103103103103 100100100100 97979797
Finansiella poster, netto -13 -7 -8
Resultat efter finansnettoResultat efter finansnettoResultat efter finansnettoResultat efter finansnetto 90909090 93939393 88888888
Skatt -29 -30 -28
Årets vinstÅrets vinstÅrets vinstÅrets vinst 62626262 63636363 61616161

Balansräkning i sammandragBalansräkning i sammandragBalansräkning i sammandragBalansräkning i sammandrag dec-99dec-99dec-99dec-99 dec-98dec-98dec-98dec-98 dec-97dec-97dec-97dec-97
Goodwill 81,0 63,5 22,9
Byggnader och mark 224,3 233,3 188,5
Maskiner och inventarier 191,8 182,3 157,3
Långfristiga fordringar 2,4 1,0 0,7

Lager etc 244,5 223,3 208,3
Kortfristiga fordringar 343,4 314,1 284,7
Investeringar 0,4 0,1 0,1
Kassa och bank 108,5 98,4 90,1
Summa tillgångarSumma tillgångarSumma tillgångarSumma tillgångar 1.196,31.196,31.196,31.196,3 1.115,91.115,91.115,91.115,9 952,7952,7952,7952,7

Eget kapital 489,7 454,9 394,0
Avsättningar 58,1 54,4 58,0
Långfristiga skulder 332,4 307,5 250,1
Kortfristiga skulder 316,1 299,1 250,6
Skulder och Eget kapitalSkulder och Eget kapitalSkulder och Eget kapitalSkulder och Eget kapital 1.196,31.196,31.196,31.196,3 1.115,91.115,91.115,91.115,9 952,7952,7952,7952,7
Kassaflöde från löpande verksamhet 92,9 117,7 63,7
Kassaflöde från investeringsverksamheter -61,7 -128,7 -91,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheter -13,7 29,9 -46,0
Likvida medel 31 december 108,8 98,5 90,2
ÖvrigtÖvrigtÖvrigtÖvrigt
Investeringar, Mkr 106 155 101
Antal anställda 1.487 1.281 1.227

Farr Company, MUSDFarr Company, MUSDFarr Company, MUSDFarr Company, MUSD
Resultaträkning i sammandragResultaträkning i sammandragResultaträkning i sammandragResultaträkning i sammandrag 1999199919991999 1998199819981998 1997199719971997
Nettoomsättning 116,5 122,3 125,8
Kostnad sålda varor 86,2 91,2 92,8
BruttoresultatBruttoresultatBruttoresultatBruttoresultat 30,330,330,330,3 31,131,131,131,1 33,033,033,033,0
Försäljnings- och administrationskostnader 20,1 20,3 21,7
Finansiella poster netto, m m +0,9 -0,2 0,0
Resultat efter finansnettoResultat efter finansnettoResultat efter finansnettoResultat efter finansnetto 11,211,211,211,2 11,011,011,011,0 11,211,211,211,2
Skatt 4,0 3,8 3,9
Årets vinstÅrets vinstÅrets vinstÅrets vinst 7,27,27,27,2 7,27,27,27,2 7,47,47,47,4
Balansräkning i sammandragBalansräkning i sammandragBalansräkning i sammandragBalansräkning i sammandrag dec-99dec-99dec-99dec-99 dec-98dec-98dec-98dec-98 dec-97dec-97dec-97dec-97
Kassa och bank 8,6 6,1 7,1
Kortfristiga fordringar 20,0 19,4 20,3
Inventarier 11,2 10,8 10,8
Övriga omsättningstillgångar 2,0 2,8 2,8
Anläggningstillgångar, netto 16,8 18,0 17,6
Övriga tillgångar 4,4 2,8 2,2
Summa tillgångarSumma tillgångarSumma tillgångarSumma tillgångar 63,063,063,063,0 59,959,959,959,9 60,860,860,860,8
Eget kapital 41,3 42,1 38,5
Kortfristiga skulder 17,3 14,6 19,3
Övriga skulder 4,4 3,3 3,1
Summa skulder och eget kapitalSumma skulder och eget kapitalSumma skulder och eget kapitalSumma skulder och eget kapital 63,063,063,063,0 59,959,959,959,9 60,860,860,860,8
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