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Pressmaterial, får fritt distribueras  
  

Fakta om Epsilon AB  
  

• Epsilon AB är ett av Skandinaviens ledande teknikkonsultföretag och det största 
renodlade teknikkonsultbolaget i Sverige. Företaget erbjuder konsulttjänster inom 
högteknologisk idé- och konceptutveckling, produktutveckling, industrialisering och 
produktvård.  

  
• Vi utvecklar produkter, processer, metoder och verktyg för att flytta fram våra kunders 

marknadspositioner.  
  
• Våra kunder är utvecklingsintensiva, producerande företag på den globala 

marknaden. De viktigaste marknader våra kunder agerar på är inom följande 
områden: Fordon, telekom, industri, konsument, energi, life science, försvar och miljö.  

  
• De projekt som företaget är involverat varierar stort, alltifrån utvecklingen av 

vardagliga och jordnära produkter till världsunika och fantasieggande projekt, till 
exempel:  

  
o Design och utformning av förarsäten för arbetsmaskiner som grävare och 

lastare, som tillverkas av Volvo Construction Equipment. Projektet syftar till att 
öka komforten och förbättra arbetsmiljön för yrkesförare.  

  
o Utveckling av prototyp för cancerbehandling åt medicinföretaget SpectraCure i 

Lund. Apparaten ska användas till laserbelysning av organ och kroppsdelar 
vid fototerapi av cancer.  

  
o Solteleskop: Konstruktionsberäkningar för Kungliga Vetenskaps Akademins 

solteleskop. Det svenska solteleskopet som varit i bruk sedan 2002 har 
levererat de skarpaste närbilder någonsin av solen. Solteleskopet har Europas 
största lins och är därmed andra störst i världen.  

  
• Epsilon har unik spetskompetens inom följande områden: Industriell design, 

robotteknik, beräkning och simulering, produktionslogistik samt apparatutveckling.   
  

• Epsilon har idag verksamhet på ett 30-tal platser i Sverige. Huvudkontoret ligger i 
Malmö och egna utvecklingscentra finns i Stockolm, Göteborg, Malmö och 
Hässleholm.  

  
• Koncernen omsätter omkring 700 miljoner kronor och har cirka 750 anställda i elva 

dotterbolag.  
  

• Epsilons verksamhet startade 1986 och drevs fram till år 2001 som eget affärsområde 
i den tidigare Sigma-koncernen. Epsilon AB bildades 2001 då verksamheten 
noterades på Stockholmsbörsen. I april 2003 avnoterades Epsilon och är idag 
privatägt bolag som ägs av Dan Olofsson via Danir AB.  
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• Styrelse:  
- Staffan Andersson, ordförande.  
- Dan Olofsson, styrelseordförande i Sigma AB och Teleca AB. Styrelseledamot i      
Danir AB. Tf Vd i Teleca AB.  
- Mats Boström, VD Epsilon AB. 
- Göran Larsson, styrelseordförande i Hestra Handsken AB , SIA Glass AB, Lumia Plast 
AB, Skandiform AB, Columna Fastigheter AB och Danir AB samt styrelseledamot i Sigma 
AB, Teleca AB, Studentlitteratur AB och Capinordic A/S.    
- Gunder Lilius, styrelseledamot i Sigma AB, Teleca AB, Danir AB samt Vidar Systems 
Corporation.  
- Johan Glennmo, styrelseledamot i Danir AB och Brimstone AB, suppleant i Sigma AB.  
- Göran Kroon, civilekonom, f.d. VD för Caran AB. 
- Simo Vallenback, personalrepresentant, projektledare i Epsilon Technology AB.  
- Hans Sjöholm, personalrepresentant, projektledare i Epsilon HighTech Innovation AB.   
- Gilbert Erlandsson, personalrepresentant, konstruktör i Epsilon Technique AB.  
  
  
För mer information om Epsilon, se: www.epsilongroup.net, eller kontakta: 
Mats Boström 
VD Epsilon AB 
Telefon: 0703-79 07 45 
E-post: mats.bostrom@epsilongroup.net  

  
 
 
 
 


