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Det finska skumglastillverkningsbolaget Foamit Group förvärvar Glasopor AS 
 
Foamit Group Oy, en del av den finska koncernen Partnera Oyj, har idag ingått avtal 
om att förvärva 100 procent av det norska skumglastillverkningsbolaget Glasopor 
AS.  
 
Foamit Group Oy, en del av den finska koncernen Partnera Oyj, och Sirkel 
Materialgjenvinning AS har idag undertecknat ett avtal genom vilket Foamit Group 
förvärvar 100 procent av det norska skumglastillverkningsbolaget Glasopor AS. 
Förvärvet förväntas slutföras före utgången av september 2021. Förvärvet stärker 
Foamit Groups position som den viktigaste skumglastillverkaren i Norden och en av 
de största aktörerna i branschen globalt sett. 
 
Skumglaskross är ett mycket miljövänligt och lätt byggmaterial som tillverkas av 
rengjort återvunnet glas, och efterfrågan på materialet stöds av en ökad efterfrågan 
på produkter inom cirkulär ekonomi. 
 
"Foamit Group har som mål att expandera och vidareutveckla sin affärsverksamhet 
kring glasåtervinning och skumglastillverkning. Förvärvet av Glasopor ger oss 
tillgång till nya marknader samt ökad kapacitet för tillverkning av skumglas, liksom ny 
expertis inom användning av skumglas i olika konstruktionsprojekt. Även tillgången 
på råvaror förbättras. Förvärvet av Glasopor stödjer vår tillväxtstrategi och gör det 
möjligt för oss att delta i allt större projekt”, säger Kalle Härkönen, VD för Foamit 
Group. 
 
Glasopor grundades 2002 och har två skumglasfabriker i Norge, en i Skjåk och en i 
Fredrikstad. Bolaget har 34 anställda. 
 
"Jag är glad över att Glasopor blir en del av en av världens största 
skumglastillverkare Foamit Group, som har bättre förutsättningar att även framöver  
expandera och utveckla Glasopors affärsverksamhet. Foamit Groups ägare Partnera 
är ett solitt börsnoterat bolag som utvecklar värdet på sina bolag på lång sikt. Sirkel  
kommer framöver att fokusera på glasåtervinningsverksamheten och utvecklingen av 
den för att säkerställa en allt effektivare cirkulär ekonomi till fördel för 
marknadsaktörerna i Norge. Detta förutsätter ett långvarigt samarbetsavtal med 
Glasopor, och det kommer naturligtvis att fortsätta löpa samtidigt som Sirkel 
fortsätter som en betydande råvaruleverantör till Glasopor", kommenterar Per Annar 
Lilleng, VD för Sirkel Materialgjenvinning AS. 
 
 
 
Foamit Group 
 
Foamit Group Oy är ett finskt bolag inom glasåtervinning och skumglastillverkning 
med dotterbolagen Uusioaines Oy och Hasopor AB samt intressebolaget Reiling 
Green Tech ApS. Foamit Groups största ägare är Partnera (62 %) och Finlands 
Industriinvestering Ab (31 %). Uusioaines Oy och Hasopor Ab bildar tillsammans 



Europas ledande skumglastillverkare och har stark tillväxt och internationalisering 
som mål.  
 
 
Glasopor  
 
Glasopor grundades 2002 och har två skumglasfabriker i Norge, en i Skjåk och en i 
Fredrikstad. Bolagets huvudkontor ligger i Oslo. Bolaget har 34 anställda. Glasopors 
kunder är främst olika aktörer i byggbranschen. År 2020 uppgick bolagets 
omsättning till 123 miljoner norska kronor, det vill säga cirka 12 miljoner euro. 
 
Sirkel Materialgjenvinning AS 
 
Sirkel Materialgjenvinning AS ingår i den norska Sirkelkoncernen. Sirkel 
Materialgjenvinnings anläggning för sortering av glas- och metallförpackningar är 
den enda i sitt slag i Norge. Producentansvarsbolaget Sirkel Glass levererar årligen 
mer än 100 000 ton glas- och metallförpackningar till sorteringsanläggningen på Øra. 
Sirkel Materialgjenvinning grundades 1991. 
 
 
Partnera Oyj 
 
Partnera är en internationell affärskoncern, som äger företag som främjar hållbar 
utveckling inom bland annat cirkulär ekonomi och energi. Vi skapar ägarvärde och 
en mer hållbar framtid med vår verksamhet. De företag vi äger producerar tjänster 
och produkter för samhällets behov och svarar på megatrender som förändrar 
verksamhetsmiljön. Vi jobbar som partner med de företag vi äger med målsättning 
att utveckla företagens verksamhet och värde på lång sikt. I byggandet av vår 
affärskoncern enligt strategin är vi även en impact-investerare, som eftersträvar att 
använda sitt kapital för utveckling av sådan affärsverksamhet, som kan främja en 
positiv inverkan på samhället samt målsättningar för hållbar utveckling. Partnera 
Abp:s aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland. 
www.partnera.fi 
 
Tesi - Finlands Industriinvestering Oy 
 
Tesi – (Finlands Industriinvestering Oy) är den finska statens 
kapitalinvesteringsbolag, som genom att investera i fonder och direkt i företag vill 
placera Finland i framkant inom förnyelsebar tillväxt. De kapitalinvesteringar som 
Tesi förvaltar uppgår till 1,9 miljarder euro. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Foamit Group Oy 
Kalle Härkönen, VD 
Tel: +358 40 838 51 96 

Email: kalle.harkonen@uusioaines.com 
 

http://www.partnera.fi/

