
Svenska Arom-dekor Kemi AB AB förvärvar 80% av aktierna i Merco AS.
Vi på Merco fortsätter vår resa, nu tillsammans med svenska ägare, Arom-dekor Kemi AB som 
20170131 förvärvar 80% av aktierna i Merco AS. Sedan starten XXXX har det hänt mycket på Merco, 
vi har utvecklat vårt produktsortiment, anställt fler medarbetare och vuxit kraftigt. Idag är Merco en av 
Norges ledande leverantörer av NOx reduktionsmedlet AdBlue® och rengöringsmedel för tunga trans-
porter. Merco erbjuder alla typer av rengöringsmedel och smörjmedel för industrin. 

”Business-as-usual” gäller!
Tillsammans med Arom-dekor Kemi AB skall vi nu ytterligare stärka våra positioner på norska markna-
den. Arom-dekor Kemi AB är idag en av Skandinaviens ledande leverantörer av NOx-reduktionsmedlet 
AdBlue® samt för övrigt fordonskem såsom spolarvätska, glykol och rengöringsprodukter. Med Skandi-
naviens modernaste produktionsanläggning och ett mycket väl uppbyggt logistiknät räknar vi med att 
Arom-dekor kan skapa mycket positiva synergier för Mercos kunder. Kontaktuppgifter till Merco förblir 
oförändrade och Ole Øen fortsätter som VD för bolaget. 

-Jag är otroligt tacksam för åren som gått och den spännande resan som vi varit med om och ser nu 
väldigt mycket framemot att få jobba tillsammans med alla på Arom-dekor, säger Ole Øen, VD och 
delägare.

- Ole och bolagets anställda har på ett imponerande sätt utvecklat bolaget till att bli en av de ledande 
leverantör av AdBlue® i Norge. Vi är glada och stolta över att tillsammans med Ole och övriga medar-
betare fortsätta utveckla bolaget och förstärka bolagets position på marknaden. Vi ser framemot fortsatt 
gott samarbete med våra kunder och leverantörer, avslutar Christian Lundell, Arom-dekor Kemi AB.

Kontakt;
Merco AS
Ole Øen tel: +47 91 58 59 60, ole@merco.no 

Arom-dekor Kemi AB
Christian Lundell tel: +46 320 609 75, christian@aromdekor.se
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