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Glacio overtar Gøteborgs Fryshus fra Icemen Groupe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glacio-konsernet overtar aksjene i Göteborgs Frysehus fra Icemen Groupe 1.januar 
2021. Oppkjøpet markerer to viktige milepæler for Glacio. Det er både det første 
oppkjøpet som er gjennomført av Glacio, samtidig som det tar Glacio inn i det 
svenske markedet. 

-Vi er veldig entusiastiske over oppkjøpet av Göteborgs Fryshus, sier Espen S. Karlsen, CEO i 
Glacio. – Det er vår første virksomhet utenfor Norge, men kanskje aller mest fordi vi har stor 
tro på at Göteborgs Fryshus har mye å tilføre til Glacio-konsernet. Göteborgs Fryshus har 
dyktige medarbeidere og ledelse, markedsledende kunder og en strategisk viktig lokasjon. Kort 
sagt, en veldig god match for Glacio som vil styrke vårt tjenestetilbud og posisjon i markedet. 
Dette vil skape nye strategiske muligheter for oss og våre kunder. 

-Göteborgs Fryshus har lyktes med å tiltrekke seg attraktive kunder og har de beste muligheter 
for å styrke seg videre i det svenske markedet, sier Jan Bergquist, styreleder i Göteborgs 
Fryshus og deleier i Icemen Groupe. – Glacio har de riktige ambisjonene og vil kunne løfte 
Göteborgs Fryshus videre til det neste nivået. Vi er trygge på at Glacio er virksomheten som 
har best utgangspunkt for å skape verdi for våre kunder og utvikle våre medarbeidere nå når 
Jan og jeg trekker oss tilbake, sier avtroppende adm.dir. og deleier Thomas Nydén. 
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Henrik Hellgren går fra stillingen som viseadministrerende direktør til adm.dir. i Göteborgs 
Fryshus. Med seg har han eksiterende ledelse i Joakim Krantz på økonomi og Jimmy Nydén og 
Branko Majnovic som plass-sjefer. 

-Jeg ser fram til å samarbeide tett med Glacio for å utvikle Göteborgs Fryshus videre. Ikke 
minst åpner det seg gode muligheter i markedet når vi sammen med Constellation Cold 
Logistics kan tilby kunder løsninger i flere land, sier påtroppende adm.dir. Henrik Hellgren. 

Partene er enige om konfidensialitet rundt kjøpesummen. 

Ved spørsmål rundt transaksjonen kan disse rettes til: 

 

Espen S. Karlsen    eller    Henrik Hellgren 
CEO Glacio       VD Göteborgs Fryshus 
Mobil +47 90 12 84 88      Mobil +46708-195465 

 

Glacio Cold Chain Logistics tilbyr 3PL-løsninger innenfor temperaturregulerte varer. Med selskapene Glacio Fredrikstad, Glacio 
Rakkestad og Glacio Transport tilbyr vi lagring og transport av fryste, kjølte og tempererte varer på Østlandet i Norge. Glacio er 
medlem i Constellation Cold Logistics med virksomhet i Norge, England, Belgia og Nederland. Mer informasjon finner du her: 
www.glacio.no og www.constellationcold.com. 

Göteborgs Fryshus tilbyr 3PL-løsninger innenfor temperaturregulerte varer i Göteborg-regionen i Vest-Sverige. Med to 
fryselagre, egne lastebiler og sentral beliggenhet rundt E6 og Göteborgs havn har virksomheten en markedsledende posisjon i 
regionen. Mer informasjon finner du her: www.gbgfryshus.se  
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