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Fortsatt renodling - försäljning av RAMAB  

Som ett led i den fortsatta renodlingen av Vinovo-koncernen har idag tecknats avtal om 

försäljning av 100 procent av aktierna i RAMAB Rör & Apparatmontage AB. Köpare 

är Kärrberg Engineering AB i Kristianstad, även ägare till RAMABs branschkollega 

Ekström & Son.  RAMAB har begränsade synergier med resten av koncernen, och 

bedöms ha bättre förutsättningar till lönsamhet med lokalt engagerade ägare. Affären 

beräknas slutföras under tredje kvartalet 2014.  

Vinovo har senaste åren dragits med lönsamhetsproblem inom ViFlow – den verksamhetsdel 

som designar och tillverkar tryckkärl och värmeväxlare. Sedan årsskiftet har verksamheten 

visat en bättre utveckling, främst tack vare bättre efterfrågan inom mer tekniskt och 

materialmässigt krävande segment, där marginalerna är bättre.  

Ett av dotterbolagen inom ViFlow, RAMAB, har emellertid visat fortsatt svag lönsamhet, och 

har dessutom en rörentreprenad-del som är av annan karaktär med begränsade synergier med 

resten av ViFlows verksamhet. Första halvåret visade RAMAB ett negativt resultat före skatt 

om -3,2 miljoner kronor.  

Vinovos styrelse har bedömt att RAMAB har bättre förutsättningar att nå en lönsam framtid 

med mer lokalt engagerade ägare som kan arbeta med en mer flexibel affärsmix mellan 

tryckkärl, rörinstallationer, legotillverkning för att åstadkomma en jämnare beläggning.  

2009 sålde Vinovo de fastigheter i vilka RAMAB har sin verksamhet till Östra Göinge 

Kommuns Industrifastighetsbolag. Försäljningen gjordes genom ett återköpsavtal där Vinovo 

förutom att garantera hyra om 1,3 miljoner kronor per år har garanterat att köpa fastigheterna 

för 8,5 miljoner kronor år 2020. Vinovo kommer även framledes att stå för sitt 

återköpsåtagande och har dessutom, i syfte att möjliggöra försäljningen, åtagit sig att ge 

hyresbidrag till RAMAB uppgående till cirka 0,5 miljoner kronor per år, för det fall att 

verksamheten ej skulle vara vinstgenererande.  

Försäljningen medför preliminärt en koncernmässig negativ engångseffekt på resultatet före 

skatt och det egna kapitalet om knappt 2 miljoner kronor.  
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