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SSAB stärker närvaron i Holland 
Hardox Wearparts Center Geha Beheer BV (Geha) förvärvar Laverman 
Holding BV (Laverman) och bildar Geha-Laverman. Det nya företaget 
blir en mycket stark och komplett leverantör med ett omfattande 
program av slitprodukter och service. SSAB, som idag har ett 
minoritetsägande i Geha, ökar i samband med samgåendet sin 
ägarandel till 51 % i det nya bolaget.  

- Genom att kombinera Gehas kunnande om Hardox slitdelar och Lavermans 
fokus på gjutgods bildas ett bolag med bred kompetens och ett komplett 
kunderbjudande, säger Chris Van Beurden, Vice President Wear Services 
EMEA. Jag ser stora möjligheter för SSAB att ytterligare stärka närvaron i 
regionen genom ett ökat ägande i det nya bolaget.  
 

Geha-Laverman blir en ledande leverantör av slitprodukter till rivnings- och 
återvinningsmarknaderna. Det nyskapade företaget kommer först och främst 
fokusera på rivnings-, avfallshanterings-, skrot-, sand-, och 
glasåtervinningssektorerna. Bulkgodshantering, anläggningsmaskiner och stenbrott 
blir också viktiga marknader. Företaget kommer att ha 46 anställda.   

- Företagens kombinerade säljstyrka på 12 personer och den bredare 
produktportföljen efter sammanslagningen innebär stora möjligheter att nå ut till 
fler kunder och stärka företagets position på marknaden, säger Chris Van 
Beurden. 

 

Engagemanget är ett led i SSABs strategi att växa på eftermarknaden för slitdelar. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Chris Van Beurden, Vice President Wear Services EMEA, +32 3 650 07 01   

Maria Långberg, Director External Communications, 08-45 45 756                

 

Hardox Wearparts är en ledande leverantör av slitdelar och slitage-service med mer 
än 100 anläggningar i 40 länder. 

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter 
utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och 
mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 45 länder och produktionsanläggningar i 
Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm. 
www.ssab.com. 


