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Förvärv inom Beijer Tech 
 
 
Beijer Almas dotterbolag, industrihandelsgruppen Beijer Tech, har den senaste tiden 
gjort ett antal tilläggsförvärv. 
 
Svetspunkten i Halmstad AB förvärvades i december 2012. Svetspunkten 
marknadsför och säljer tillsatsmaterial och utrustning för alla typer av svetsning samt 
olika typer av skärmaskiner. Svetspunkten representerar bland annat världsledande 
Hyundai Welding med ett högkvalitativt svetsmaterialprogram. Verksamheten 
omsätter cirka 10 Mkr. 
 
PMU Reparation och Smide AB förvärvades i januari. PMU, med säte i Ljungby, är ett 
smides- och verkstadsbolag med huvudinriktning mot industriell service och 
underhåll, tillverkning samt installation till tung industri. PMU omsätter cirka 18 Mkr. 
 
Beijer Tech har i april tecknat avtal om att förvärva verksamhet i LG Lubriteknik AB 
som är inriktat mot värmebehandlingssektorn med bland annat härdoljor och 
skyddsfärger. Verksamheten beräknas omsätta cirka 2 Mkr. 
 
”Dessa mindre tilläggsförvärv stärker vårt totala erbjudande inom affärsområde 
industriprodukter i Sverige. Svetsprodukterna kompletterar väl våra slip- och 
ytbehandlingsprodukter. PMU möjliggör nyckelfärdiga lösningar för installation av ny 
utrustning och ökar vår kapacitet för service och underhåll. Med Lubritekniks 
produkter kompletterar vi vårt nya värmebehandlingssortiment”, kommenterar Peter 
Kollert, koncernchef för Beijer Tech. 

 
 

 

Ytterligare upplysningar: 

VD och koncernchef Bertil Persson, Beijer Alma AB, telefon: 08-506 427 50 
VD och koncernchef Peter Kollert, Beijer Tech AB, telefon: 040-35 83 70 

 

   

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. 

 
Beijer Tech är specialiserat på industrihandel och representerar flera av världens ledande 

tillverkare. Företaget erbjuder produkter och lösningar, där kompetens och produkter 
kombineras på ett sätt som skapar värde för kunden. Beijer Tech har två affärsområden – 

Flödesteknik/Industrigummi och Industriprodukter. 
 

 


