
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

För omedelbar publicering 

 

Axalta Coating Systems förvärvar Spencer Coatings Group 
 

Basel, Schweiz – 30 maj 2017 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), en ledande global 

leverantör av våtlacker och pulverfärger, tillkännagav i dag att de har ingått ett avtal om att 

förvärva Spencer Coatings Group, en ledande tillverkare av högpresterande industrilacker 

för segmenten tung utrustning, allmän industri, olja och gas samt glaslackering. De 

finansiella villkoren för affären tillkännagavs inte. 

 

Spencer Coatings Group, som etablerades 1909, är Storbritanniens största fristående 

tillverkare av industrilacker. Spencers decennier av framgång är ett resultat av deras höga 

kvalitet och hållbara produkter tillsammans med ett renommé om att ha oöverträffad 

kundservice. Välkända Spencerprodukter är bland annat Acothane™-polyuretan för inre och 

yttre lackering av rörledningar, Corroless™-lacker, som är ett sortiment av högeffektiva 

korrosionsskyddslösningar för en rad olika stålstrukturer, samt högpresterande 

vattenbaserade lacker för både glas och allmänna industrisegment. 

 

”Vi är väldigt stolta över att välkomna Spencer Coatings Group till Axaltafamiljen”, säger 

Michael Cash, Axaltadirektör och operativ chef för dess industrilacksegment. ”Spencers 

branschledande produktteknologi passar väldigt väl i Axaltas nuvarande industriportfölj. I och 

med förvärvet av Spencer kommer vi att ha möjlighet att ta några oerhört innovativa 

produkter och expandera till nya geografiska regioner och även erbjuda båda företagens 

industrikunder ny produktteknologi. Vi har båda ett starkt engagemang för våra kunder och 

för industrilackmarknaderna vi deltar på.” 
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”Vi har ägnat de senaste tjugo åren åt att bygga upp en specialiserad industrilackverksamhet 

med innovativa lacksystem som levereras till kunder i Storbritannien och utomlands”, säger 

Phil Buck, verkställande direktör för Spencer Coatings Group. ”För att fortsätta att växa och 

skapa förtroende hos våra kunder och anställda kände vi att Spencer Coatings Group skulle 

gynnas av att vara en del av ett större lackföretag som skulle kunna göra det möjligt för oss 

att påskynda våra tillväxtplaner. Axalta Coating Systems, med sitt globala avtryck och 

engagemang för innovation, kommer att utgöra det bästa hemmet för vårt företag, och vi 

gläder oss verkligen åt båda företagens framtidsutsikter.” 

 

Spencers tre engelska produktionsanläggningar förser hela Storbritannien såväl som 

utländska marknader med industriprodukter. För mer information om Spencer Coatings 

Groups produktportfölj, besök www.spencercoatings.co.uk.  

 

Om Spencer Coatings Group 

Spencer Coatings Group har byggt sin verksamhet på teknisk expertis, kundfokus, passion 

och hårt arbete. Med mer än 100 års tillverkningserfarenhet och ett engagemang för 

forskning och utveckling producerar Spencer lacker som är speciellt framtagna för att leva 

upp till de krav den aktuella miljön ställer. Från marina platser till stålkonstruktioner, från 

rörledningar till inre fabriksgolv är Spencers produkter skräddarsydda för specifika 

användningsområden. 

 

Om Axalta Coating Systems 

Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar på lacker och på att förse 

sina kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM-

fordon, nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnader och rörledningar 

är våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi 

lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin fortsätter Axaltas 

cirka 13 000 anställda att hitta sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre 

varje dag med de allra bästa lackerna, appliceringssystemen och teknologin.  För mer 

information besök axalta.com och följ oss på @Axalta på Twitter och på LinkedIn.  
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