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Bulten tecknar FSP-kontrakt med tydliga 

hållbarhetsmål 

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till ett nytt 

europeiskt fordonsprogram hos en global fordonstillverkare som sedan tidigare är befintlig 

kund till bolaget. Det årliga kontraktsvärdet uppgår till cirka 100 MSEK vid full takt.  

En avgörande faktor till att Bulten har erhållit kontraktet är bolagets tydliga hållbarhetsfokus. 

Förutom leverans av fästelement innebär avtalet även ett nära samarbete mellan parterna kring 

att minska miljöbelastningen i värdekedjan. Det betyder att Bulten kommer att åta sig att uppnå 

ett antal miljömål under kontraktstiden med avsikt att stötta fordonstillverkarens övergripande 

hållbarhetsmål. Målen kommer att sättas gemensamt av båda parter och följas upp regelbundet.    

”Givetvis är vi glada att än en gång fått förtroendet att bli utsedda till FSP-leverantör av en 

befintlig kund. Det visar på att vårt arbete värdesätts. Extra stolt är jag för att vi tilldelats ett nytt 

kontrakt baserat på hållbarhet och att vi nu får ett konkret samarbete med en kund för att 

minska miljöpåverkan. Det är en milstolpe och vi vet att hållbarhet blir allt viktigare när våra 

kunder väljer leverantörer”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten.  

Start av leveranser beräknas ske under tredje kvartalet 2023 och nå full takt 2025. Det nya 

europeiska fordonsprogrammet har en förväntad livslängd på 10 år.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ulrika Hultgren, kommunikationsdirektör, 0727-47 17 58, ulrika.hultgren@bulten.com 

 

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande 20 januari 2022 kl.11:30. 

 

 

 

Bulten Group är en ledande global tillverkare och leverantör av fästelement till fordonsindustrin men även till 
andra kundgrupper, exempelvis inom hemelektronik och vitvaror. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett 
utbud av standardprodukter till specialanpassade fästselement. Med Bultens Full-Service-Provider koncept kan 
kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget, vilket innebär utveckling, försörjning, 
logistik och service. Bulten grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i 16 länder och huvudkontor i 
Göteborg. Nettoomsättningen för 2020 uppgick till 3 195 miljoner kronor. Sedan 2020 ingår PSM International i 
Bulten. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.   


