
 
 
 
 

PRESSEMELDING 
 
 

ARCELOR CONSTRUCTION KJØPER RYDAB 
 
 
Den 1. september 2006 vil Arcelor Construction, gjennom sine datterselskap Haironville 
Sverige AB og Arcelor Construction Norge AS overta hele RYDAB -Gruppen. 
 
For å forsikre seg om en fortsatt kraftfull vekst har RYDAB funnet en ny sterk eier i  
verdens største stålkonsern, Arcelor, som har resurser og kompetanse til å ekspandere  
og utvikle RYDAB i framtiden.  
 
Overtagelsen gir også store samordningsfordeler med et bredere utvalg av produkter og  
større resurser til produktutvikling. Videre skaper det synergieffekter innenfor distribusjon, 
markedsbearbeiding og produksjon, som igjen medfører større konkurransekraft når det 
gjelder pris og kvalitet. Dette kommer både nåværende og nye kunder tillgode.  
 
”RYDAB er et meget bra og solid foretak som passer perfekt i Arcelor Constructions strategi 
ved å tilføre et bredere sortiment samt å forsterke tilbud og service til forhandlerleddet 
innenfor byggevarehandelen. Arcelor Construction og Rydab  kompletterer hverandre på en 
meget positiv måte”, sier Knut H. Helle, Area Manager i Arcelor Construction Scandinavia. 
 
”Det er et stort skritt å ta for eierfamilien og gründeren å selge sitt livsverk, men vi ser at 
dette er den beste måten å kunne beholde og utvikle virksomheten ved vår fabrikk i Sveg og 
samtidig sikre arbeidsplassene for vårt lojale og trofaste personale. Detta garanterer i tillegg 
at kundene også i fremtiden kan dra nytte av vår erfaring, kontinuitet och seriøsitet.  
Både jeg og vice vd Anette Busk kommer til å fortsette i selskapet”, sier Åke Rydén, 
Verkställande Direktör i RYDAB. 
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ARCELOR er verdens ledende stålkonsern med en omsetning på 32,6 milliarder Euro i 2005. Konsernets 
viktigste forretningsområder er stål til bilproduksjon, bygg- og anlegg, hvitevareproduksjon, emballasje og 
industrielle produkter.  ARCELOR har mer enn 110.000 ansatte i 60 land. 


