
  
 

 
Pressmeddelande    

 
      Fritsla den 5 juni 2017 

 
 

Stark satsning med breddad portfölj  

- Hagmans Nordic AB förvärvar Starta AB. 

 
 
Hagmans Nordic AB är specialister på skydd och behandling av ytor och har med 75 år i branschen bred 
kompetens inom en rad kategorier. Golv, tak, dekorativ färg, trävård, industri, spray, rengöring, spackel, rostskydd 

och fordonsvård ingår i erbjudandet och samtliga kategorier går att köpa inom befintliga varumärken för proffs och 
butik eller som egna märkesvaror (EMV). Fordonsartiklar erbjuds i varumärkena Hagmans, Filltec Professional, 
SprayMax, Auto K och Multona utöver EMV-erbjudandet. Företaget har sitt huvudkontor i Fritsla utanför Borås. 
 

Den 1 juni 2017 förvärvades Starta AB och i samband med detta breddas Hagmans Nordics erbjudande mot 
fordons- och hem- och fritidsmarknaden med smörjmedel och ytterligare kemtekniska produkter. I Startas 
varumärkesportfölj ingår Starta, Starta Marin, Micro, Amoil och amerikanska varumärket Kendall. Starka 
varumärken med bred marknadsposition som kompletterar Hagmans Nordics sortiment: 

 
- Hagmans Nordic och Starta kompletterar varandra perfekt både sortimentsmässigt och marknadsmässigt. Nu 
får vi möjlighet att nå ut till en bredare marknad samtidigt som vi kan erbjuda kunderna ett komplett sortiment av 
såväl kemtekniska produkter som smörjmedel, berättar Patrik Andersson, Försäljningschef Fordon och Export på 

Hagmans Nordic. Vi jobbar nordiskt och förvärvet öppnar dörrar för oss i flera länder, fortsätter Patrik. 
 
Starta AB har sin bas i Sollebrunn, inte långt ifrån Alingsås, och har en tung position på hela fordons- och hem- 
och fritidsmarknaden med sina varumärken. Förvärvet ger kraft åt båda bolagen att växa inom dessa segment:  

 
- Vi får en stark position och det är efterfrågat av våra kunder, menar Per Skånberg, VD på Hagmans Nordic AB. 
Båda bolagen har på kort tid lyckats expandera på marknader med global konkurrens och framgången är ett 
resultat av att vi jobbar nära våra kunder och känner in behoven från alla delar av marknaden. Marknaden 

förändras och förändring är vår starka sida och drivkraft. Nu flyttar vi fram våra positioner ytterligare, berättar Per. 
 
Anders Wängroth, VD och huvudägare i Starta AB instämmer: 
 

- Det känns riktigt bra att Starta får en så proaktiv ägare som Hagmans Nordic, säger Anders. Det är tydligt att 
entreprenören lever och växer i båda bolagen vilket innebär att Starta får fortsätta att utvecklas och ta nya kliv på 
våra marknader. Goda nyheter för såväl personal som kunder, sammanfattar Anders. 
 

Förvärvet innebär inga förändringar för personal eller i befintliga avtal, planer och annan bolagsrelaterad 
information. Kunder och leverantörer behåller sina kontakter i vanlig ordning. 
 
- Ja, vi kör på med breddad portfölj och ett starkare erbjudande från både Hagmans Nordic och Starta, avrundar 

Per Skånberg.  
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Per Skånberg    Patrik Andersson 
VD Hagmans Nordic AB   Försäljningschef Fordon och Export 
070-416 98 97    070-601 89 12  
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