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 Halden, den 25.11.2015 

 
Pressemelding  
 
Ny hovedaksjonær i Teknotherm Marine AS 
Nederlandske Heinen & Hopman har med virkning fra 27. november 2015 kjøpt 60% av aksjene i 
Teknotherm Marine AS, inkludert selskapets underliggende døtre i Kina, Polen, Tyrkia, Sverige og 
Tromsø. Kjøpet innebærer ingen endring i forhold til Teknotherm sin profilering, lokalisering, ledelse 
eller ansatte, merkenavnet Teknotherm vil videreføres og utvikles. Tidligere hovedaksjonær Eagle AS vil 
fortsatt eie 40% av aksjene i selskapet. 
  
Heinen & Hopman er en av verdens ledende HVAC- og kuldeleverandører, med over 30 strategiske 
etableringer globalt innen maritim sektor, og vil sammen med Teknotherm Gruppen utgjøre en meget 
slagkraftig og solid organisasjon både innen marine og offshore. 
 
Vi ser på Teknotherm som en god kvalitetsleverandør med et sterkt merkenavn innenfor et marked vi 
ønsker å vokse i, sier CEO, Joep Hopman, i Heinen & Hopman, som ser store muligheter for vekst både 
innenfor offshore og fisk globalt. 
 
Teknotherm er en nisjeleverandør i et globalt marked bygd på norske verdier og kvalitet gjennom mange 
år. Vi vil satse på Teknotherm som varemerke også for fremtiden og tror vi kan tilføre selskapet større 
globalt fokus og konkurransekraft gjennom alle våre lokale etableringer rundt omkring i verden forteller 
Hopman.  
 
Teknotherm står sterkt i markedet som eget merkevarenavn og vi ser et stort potensiale for videre vekst 
sammen med nye medeiere. Vi er små i global sammenheng og trenger en partner som H&H for å utvikle 
vårt konsept videre på verdensbasis, forteller styreleder og eier av Teknotherm, Pål Myklebust. Det er en 
meget god løsning for oss å være en del av et stort globalt system med tilgang på store ressurser, samtidig 
som utviklingen skal baseres på vårt eksisterende merkevarenavn og profil, sier Myklebust. 
 
H&H har forpliktet seg til en langsiktig utvikling av Teknotherm Gruppen, blant annet gjennom en 10 års 
husleiekontrakt som sikrer hovedkontor og fabrikk lokalisert i Halden for samme periode sier CEO i 
Teknotherm Gruppen, Roy Moberg. Vi ser frem til å starte prosessen sammen med H&H til å utvikle gode 
synergier blant annet gjennom sterkere globalt fokus på HVAC og Fisk. Dette vil komme både kunder, 
leverandører og egne ansatte til gode frem i tid, avslutter Moberg. 
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt med en av nedenstående kontaktpersoner. 
 
 
 
-------------------------------------------     ------------------------------------ 
Roy Moberg        Pål Myklebust 
CEO/Adm.dir Teknotherm Gruppen     Styreleder Teknotherm Marine AS 
Mob.tlf.  + 47 90649339      Mob.tlf. + 47 920 87 238  
e-mail: roy.moberg@teknotherm.no     e-mail: paal@eagle.no  
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