PRESSEMELDING – Leksvik, 29. oktober 2014:
LYCRO AS OG NOPLA AS FUSJONERER
Lycro AS og Nopla AS fusjonerer. Innen plastbransjen er dette en betydelig hendelse som vil få
positiv innvirkning og særlig styrke begge selskapers aktiviteter og markedsposisjoner.
Lycro AS er en av Norges ledende plaststøpebedrifter, og har et stort antall automatiserte
maskiner med lukketrykk fra 45 tonn og helt opp til 1500 tonn. Selskapet har bred kompetanse
innen produktutvikling, verktøyproduksjon og plaststøpeproduksjon. Lycro AS har et heleid
datterselskap i Kina, Lycro China Limited, med 25 ansatte som utfører konstruksjon og
produksjon av formverktøy.
Nopla AS er et trading- og distribusjonsselskap med lager og kontor på Løten. Selskapet har stor
kompetanse innen plast og plastrelaterte produkter. En av Nopla sine spesialiteter er innen
packaging og selskapet har i tillegg til ordinært salg også nettsalg.
De tidligere eierne av Nopla AS, Ulf Erling Rinnan og Roar Lund Waade er veldig godt fornøyde
med denne avtalen.
”Vi har store ambisjoner med utviklingen av Nopla som en del av Lycro konsernet. Lycro har
gjennom 44 år i plaststøpebransjen opparbeidet en sterk og ledende posisjon i sitt
markedssegment. Denne transaksjonen styrker Nopla betydelig ved at selskapet får tilgang til
egen produksjon, egen utviklingsavdeling og vil gi oss anledning til å tilby våre kunder utvikling
av nye produkter i samarbeid med selskapene i Lycro konsernet. Vi vil nå kunne tilby en
komplett one-stop-shop-løsning med design og konstruksjon av nye prosjekter, produsere
formverktøy i egen bedrift i Kina, samt tilby full serieproduksjon i egne moderne maskiner. ”
Selskapet vil drives videre som eget selskap og fortsette under navnet Nopla AS.
Eierne av Lycro AS, Morten Th. Sandaas og Ivar S. Alsaker er også godt fornøyde med fusjonen.
De uttaler at målsetningen med fusjonen er å videreutvikle Lycro sin posisjon som en ledende
leverandør innen nordisk plastsprøytestøpingindustri og verktøy for plastsprøytestøping til
kunder i hele Europa.
”LYCRO har som målsetning å øke konsernets evne til å skape gode løsninger for alle våre
eksisterende og potensielle nye kunder. Gjennom ervervelsen av Nopla så har vi styrket vår
kompetanse og vårt varespekter rettet mot produktsegmentet packaging. Lycro vil med dette bli
en mer komplett totalleverandør med produksjon som underleverandør og av egne produkter,
samt salg av agentprodukter.
Vår posisjon som en one-stop-shop er styrket, hvor vi kan være med kundene fra produkt ide, til

produkt- og verktøyutvikling, til serieproduksjon og tilslutt med gode distribusjonsløsninger”.
Begge selskaper er komplementære og styrker vår kundeporteføljestrategi om å være
diversifisert innen flere sykliske bransjer og sesongsvingninger. Lycro konsernet vil med denne
transaksjonen få en større andel egne produkter som vil bidra til å styrke konsernet sin evne til å
stå i mot, og reagere dynamisk, ved større makro bevegelser.
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www.LYCRO.no

www.nopla.no

