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Förvärv stärker Lesjöfors position i Asien
Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors förvärvar fjäderkoncernen John While Group med
tillverkning i Singapore, Kina och Thailand. Förvärvet stärker Lesjöfors position i Asien och
breddar kundbasen på flera tillväxtmarknader.
John While Group är specialiserad på tillverkning av kundanpassade fjädrar. Kunderna är
företag inom exempelvis hemelektronik/vitvaror, verkstads- och fordonsindustri. De största
marknaderna är Kina, Thailand, Singapore och Malaysia vilka står för cirka 80 procent av
försäljningen. Bland kunderna återfinns amerikanska och europeiska företag med verksamhet
i Asien.
– Via förvärvet knyts ännu ett företag med höga kundvärden till Lesjöfors. John While Group
har en stor andel specialanpassade produkter och en bred kundbas, vilket är viktigt för oss,
säger Bertil Persson, vd och koncernchef i Beijer Alma.
John While Group har tillverkning i Singapore, Kina och Thailand. Produktsortimentet omfattar
cirka 7 000 artiklar. Företaget har 115 anställda och omsatte 2015 motsvarande cirka 70
MSEK.

Bygga starka plattformar

Lesjöfors har genom åren gjort ett flertal förvärv och etablerat starka plattformar i Norden
övriga Europa samt Nordamerika. Förvärvet av John While Group förstärker positionen i Asien
där marknadstillväxten är hög och tillverkningskostnaderna låga. Efter förvärvet har Lesjöfors
24 produktionsenheter i 12 länder. Omkring 35 procent av all tillverkning sker i dagsläget i
lågkostnadsländer.
– Lesjöfors har redan tillverkning i Kina, men genom John While Group skapas nu en starkare
plattform i Asien. Företaget har konkurrenskraftiga tillverkningskostnader, bred kundportfölj
och hög fjäderkompetens, som bidrar till att utveckla vårt globala erbjudande, säger KjellArne Lindbäck, vd för Lesjöfors.
Familjeföretaget John While Group grundades i Australien på 1880-talet. Huvudkontoret ligger
i Singapore. Förvärvet väntas ha en svagt positiv påverkan på Beijer Almakoncernens resultat
2016.

För ytterligare information:
Vd och koncernchef Lesjöfors, Kjell-Arne Lindbäck 070-574 99 94
Vd och koncernchef Beijer Alma, Bertil Persson, 08-506 427 68
Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning
och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare,
Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka
positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm
Mid Cap-lista.
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