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Neles stärker sin närvaro i Sverige genom ett avtal om 
ventildistribution med Axel Larsson Maskinaffär AB 
 
Metso Abp:s pressmeddelande, den 19 december 2019, kl. 10:00 EET 
 
Metsos ventilverksamhet, som kommer att ligga i det kommande bolaget Neles 

Corporation, har tecknat ett distributionsavtal med Axel Larsson Maskinaffär AB i 

Sverige. Det här avtalet kommer att öka genomslaget ytterligare för Metsos 

ventilsortiment inom alla kunders branscher i Sverige, särskilt inom energi- och 

gruvsektorn. Avtalet kommer att gälla från den 1 februari 2020. 

”Med detta avtal kan vi ännu bättre svara upp mot en ökad efterfrågan på våra 

produkter och våra kunders behov av stöd. Vi letar efter partnerföretag som är välkända 

aktörer på sina marknader och förstår värdet av våra produkter. Företagen har också 

fokus på samma saker, till exempel digitalisering och service. Vi har ett stort förtroende 

för Axel Larsson, som har 70 års erfarenhet i branschen”, säger Joakim Grenehed, 

chef för Metsos ventilverksamhet i Sverige. 

Axel Larsson Maskinaffär AB är ett familjeföretag inom ventiler och instrument som 

grundades 1949. Huvudkontoret ligger i Upplands Väsby utanför Stockholm och har 42 

medarbetare. 

Metso använder sig av en kombination av försäljnings-, service- och distributionsnät 

som servar deras kunder globalt. Kontaktinformation till Metsos samtliga distributörer 

finns via följande länk: https://contact.metso.com/ 

 
Om det kommande bolaget Neles Corporation 

Neles Corporation är en välkänd leverantör av lösningar för flödesstyrning och 
tillhörande tjänster till olje- och gasraffinaderier, pappers-, massa- och 
bioproduktindustrin samt kemi- och processindustrin. Neles sysselsätter 2 900 personer 
och har verksamhet i fler än 40 länder. Neles oreviderade försäljning för helåret 2018 
uppgick till 593 miljoner EUR (januari–september 2019: 493 miljoner EUR) och 
rörelseresultatet var 83 miljoner EUR (januari–september 2019: 75 miljoner EUR.) 

Neles Corporation är tänkt att bildas genom en partiell avknoppning av Metso, i vilken 
Metsos flödesstyrningsverksamhet skulle bli oberoende av Neles Corporation och 
fortsätta under Metsos namn på Nasdaq i Helsingfors. Samtidigt ska Metsos 
mineralverksamhet förenas med Outotec och bilda Metso Outotec. 

Målet är att avknoppningen ska vara klar under andra kvartalet 2020, med förbehåll för 
mottagandet av alla nödvändiga rättsliga och andra godkännanden. En extra 
bolagsstämma i både Metso och Outotec godkände transaktionen den 29 oktober 2019. 

Metso is a world-leading industrial company offering equipment and services for the sustainable 

processing and flow of natural resources in the mining, aggregates, recycling and process 

industries. With our unique knowledge and innovative solutions, we help our customers improve 

their operational efficiency, reduce risks and increase profitability. Metso is listed on the Nasdaq 

Helsinki in Finland and had sales of about EUR 3.2 billion in 2018. Metso employs over 14,000 

people in more than 50 countries. 
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metso.com, twitter.com/metsogroup 

 
Mer information kontakta: 

Joakim Grenehed, chef för ventilverksamheten i Metso Sverige,  

tel. +46 (0)731 48 91 07, e-post: joakim.grenehed@metso.com 
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