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Tibnor stärker produktionstjänster genom förvärv

Ståldistributören Tibnor förvärvar E.M Eriksson Steel Service Center Aktiebolag som är speciali
serade på klippning, bockning och laserskärning av höghållfasta stål. EME blir ett dotterbolag
till Tibnor och kommer därmed ingå i SSABkoncernen.  

EME har lång erfarenhet av stålbearbetning och är en viktig produktionspartner för både Tibnor  
och SSAB. EME utför specialiserade tjänster som efterfrågas av Tibnors kunder och kompletterar 
ståldistributörens egna produktionsenheter. 

EME är också en produktionspartner till SSAB när det gäller skräddarsydd design och kund an-
passade lösningar. Genom förvärvet säkrar Tibnor fortsatt tillgång till de produktionstjänster 
som EME utför.

– EME blir ett dotterbolag till Tibnor och kommer därmed ingå i SSAB-koncernen. EMEs tjänster  
är redan en integrerad del av vårt produktions erbjudande till kund och tillsammans kan vi bli  
ännu bättre, säger Tibnors vd Mikael Nyquist.

Förvärvet innebär inga omedelbara förändringar varken av företagets verksamhet eller för 
medarbetarna.   

– EME är vår partner för ett femtiotal kunder där deras produktionstjänster i kombination med 
våra logistik- och materiallösningar utgör de första stegen i kundernas tillverkning. Nu ska vi 
utveckla konceptet ytterligare och det arbetet startar direkt, berättar Mikael Nyquist.

E.M Eriksson Steel Service Center Aktiebolag omsatte 60 miljoner kronor år 2011 och finns  
i Borlänge.
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Tibnor säkrar materialförsörjningen av stål och metaller för verkstads-, process- och byggföretag i Norden och Baltikum. Vi är 
Nordens ledande leverantör samt en strategisk och långsiktig partner till industrin. Tillsammans med våra kunder och leverantörer 
utvecklar vi de bästa lösningarna för materialval, logistik och produktion. Det gör att vi står bakom många intressanta industri-
produkter och projekt. 2011 omsatte Tibnorkoncernen ca 7,2 miljarder kronor och hade drygt 800 anställda. Tibnor ingår i SSAB.  
För mer information: www.tibnor.se


