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Binella Vannesjö 
Sustainability Director 
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E-mail: binella.vannesjo@anva.se

Hållbarhet inom koncernerna AnVa, Inducore och PVI

Hållbarhetsvision

Vår vision är att vara världens bästa leverantör till svensk industri. För att utveckla oss mot den visionen 

arbetar vi utifrån ESG-perspektiven (Environmental, Social, and Governance). Vi är övertygade om att de 

koncerner som ser värdet av sina medarbetare och utvecklar effektivitet i användning av resurser kommer att 

vara framgångsrika, hållbara och lönsamma.

Mål för hållbarhetsstrategin

Målen med hållbarhetsstrategin är att vara konkurrenskraftiga och bidra till omställningen till en bättre och 

klimatsmartare värld. Våra kunders hållbarhetsarbete är världsledande och vi vill utvecklas tillsammans med 

dem. Våra bolag finns runt om i Sverige från Kalix till Tommelilla, vi finns i Polen, Litauen, Tyskland och Kina. 

Vi ser oss som en del av samhället i Sverige, Europa och världen och vi vill visa vägen mot bättre hållbarhet 

genom att våra industribolag växer och utvecklas med detta som fokus.

Hållbarhetsstrategi

2020 antog vi FNs 17 globala mål på ett möte med alla VDar. Vi har fortsatt att systematisk utveckla vårt 

hållbarhetsarbete med utbildningsinsatser av alla våra medarbetare från koncernledning, VD:ar och 

ledningsgrupper, till alla våra medarbetare. Vi genomför väsentlighetsanalyser i alla våra bolag och sätter mål 

utifrån dessa och våra fokusområden. Väsentlighetsanalysen identifierar de viktigaste hållbarhetsfrågorna 

utifrån påverkan och intressentförväntningar. Därifrån utvecklas hållbarhetsstrategier med definierade 

övergripande mål och delmål samt nyckeltal som vi uppdaterar minst årligen i alla våra bolag.

Hur arbetar vi med hållbarhet

Vårt arbetssätt bygger på en decentraliserad organisation och sker huvudsakligen via dotterbolagens styrelser, 

en gemensam uppförandekod, policyer och riktlinjer samt utbildning och uppföljning av data. VD och 

företagsledning i varje dotterbolag har operativt ansvar för sitt hållbarhetsarbete och för att integrera 

hållbarhetsaspekter i sina affärsmodeller och strategier. Varje styrelse är också ytterst ansvarig för att 

säkerställa att företaget följer sina egna och koncernens riktlinjer och policyer.
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AnVa Industries består av 13 rörelsedrivande bolag, med verksamheter i
Sverige, Litauen, Tyskland och Kina.

Genom entreprenörskap, pålitlighet, utveckling och högt i tak bidrar vi till
Svensk industris konkurrenskraft i världen genom pålitliga leveranser av
komponenter i hög kvalitet. Vi arbetar intensivt med att automatisera
processer och engagera alla medarbetare i ständiga förbättringar.

Vårt arbetssätt och alla våra kontakter med affärspartners ska alltid präglas
av respekt för individen, etik och hållbarhet.

Per Andersson/Koncernchef
Tel. +46 (0)70 081 96 40
E-mail per.andersson@anva.se
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ANVA Components är komponentleverantör till en rad världsledande kunder inom främst
fordon- och verkstadsindustrin. Vi tillverkar främst rotationssymetriska produkter i legerat stål
som är av högsta kvalitet, där hela arbetsprocessen är ett enhetligt flöde. Med en hög
automatiseringsgrad säkerställer vi en effektiv materialhantering genom hela produktionsflödet.

I våra lokaler har vi bl.a. ugn- och induktionshärdning, kallpressning, centerlesslipning och
skärande bearbetning. Detta tillsammans med våra partners gör att vi kan ge ett komplett
erbjudande till kunderna.

Bolaget har sin verksamhet i Kalix med en omsättning av 218 miljoner och en organisation med
cirka 78 medarbetare.

Bolaget är certifierat enligt IATF 16049:2016, ISO-9001:2015 och ISO 14001:2015.

Per Hedberg/vd
Tel. +46 (0)70 625 29 24
E-mail per.hedberg@anva.se
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AnVa Hjo är en komplett underleverantör av produkter baserade på rör och plåt till kunder inom
branscher som möbler, inredning, verkstad, bygg och projekt till offentliga miljöer. I våra tre
produktionsenheter, med gångavstånd mellan varandra, har vi investerat i modern teknik och en
flexibel maskinpark. Vi utför allt från laserskärning av plåt och rör, som bearbetas och
pulverlackeras, till kompletta produkter och slutmontering

Vi har även egna produkter inom system för Maskinskydd. Våra huvudmarknader för dessa är i
nuläget Tyskland och Finland. Försäljning sker genom återförsäljare.

Bolaget har sin verksamhet i Hjo med en omsättning av 171 miljoner och en organisation med
cirka 95 medarbetare. Bolaget är certifierat enligt ISO 9001 och 14001.

AnVa GmbH är vårt tyska dotterbolag och är återförsäljare av Maskinskydd på den tyska
marknaden

Patrick Strömberg/vd
Tel. +46 (0)70 628 14 99
E-mail patrick.stromberg@anva.se
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HordaGruppen är en underleverantör till en rad världsledande kunder inom främst fordon, och
verkstadsindustrin i polymera material. Våra huvudprocesser är Formblåsning och formsprutning i
plast, formsprutning av gummi och gummi/metall, extrudering och dornvulkning av gummislang
samt montering. Vi erbjuder att vara med våra kunder från idé till färdig produkt, där vi kan
hjälpa till med produktutveckling samt prototyp- och serie-tillverkning.

Vi har de senaste åren satsat mycket på automatisering för att hitta konkurrenskraftiga lösningar
och vår senast större investering är en 2K-extruder där vi kan producera gummislangar med 2
olika skikt.

Bolaget har sina verksamheter i Bor och Horda i Sverige, Bielsko-Biala i Polen och Suzhou i Kina,
med en omsättning av ca 232 miljoner och en organisation med cirka 99 medarbetare.

Bolaget är certifierat enligt IATF-16949, ISO-9001 och -14001.

Andreas Helmersson/vd
Tel. +46 (0)70 3495733
E-mail: andreas.helmersson@hordagruppen.com

anställd 1996-2001 och sedan 2015.

www.anva.se
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AnVa KSG är ett företag där legotillverkning står i fokus. Vi är vana vi tillverkning av produkter
och kunder med hög kravbild, tredjepartsverifiering, och stora krav på dokumentation.

Det mesta vi levererar är detaljer till gasturbiner, nästan allt är svetsade konstruktioner. Vi
anskaffar material och levererar vanligen komplett produkt enligt kunds ritningsunderlag.
Manuell svetsning samt formning av plåt och rör är vår bas, vi har lång erfarenhet inom området.

Verkstaden är organiserad i tre avdelningar;
- Rör, rörsystem & manifolder. Formning och svetsning av rör, främst rostfritt
- Plåtstrukturer, tankar & tryckkärl. Plåtformning och svetsning av större konstruktioner, både 

svart och rostfritt material
- Maskinbearbetning

AnVa KSG finns i Trollhättan, omsätter ca 57 MKr, och har en personalstyrka om ca 38 personer. 
Bolaget är certifierat enligt ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 samt ISO 3834-2

Tomas Wahlberg / VD
Tel. +46 766 697477
E-mail tomas.wahlberg@ksgab.se

Anställd sedan 2020
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AnVa Polyech är en kvalificerad partner inom utveckling och tillverkning av produkter i gummi,
TPE och silikon, med hög kompetens hela vägen från idé till leverans av tjänst och produkt. I vårt
materiallabb utvecklar vi skräddarsydda material utifrån kundens specifikation, samt utformar
materialet för att passa miljön produkten ska vistas i.

Våra produkter tillverkas ofta i stora serier till kunder såsom Volvo Cars och Husqvarna.
Verksamheten bedrivs från Sunne, men vi har sedan några år tillbaka ytterligare en fabrik i
Litauen.

Vi har som ambition att leda utvecklingen mot nya mer miljövänliga material där vi redan idag kan
erbjuda våra kunder signifikanta CO2-besparingar på befintliga och nya elastomerprodukter.

Bolaget är certifierat enligt ISO IATF, -9001 och 14001. Omsätter ca 171 MKr, och har en 
personalstyrka om ca 95 personer.

Mathias Larsson/VD
Tel. +46 (0)70 540 24 52
E-mail mathias.larsson@anva.se

anställd sedan 2019

www.anva.se

mailto:mathias.larsson@anva.se
http://www.anva.se/


ANVA Rostfritt & Smide i Tranås är en underleverantör som tillverkar produkter i plåt och rör.

Laserskärning, kant-pressning och svets är våra främsta kompetenser. Vi ombesörjer också
ytbehandling typ elförzinkning och lackering.

Vi jobbar med små till medelstora serier och har möjlighet att hantera fysiskt stora produkter. En
produkt kan vara allt från en liten laserskuren plåt till komplexa svetsare och lackerade chassier
inklusive montering.

Våra kunder jobbar inom olika branscher, t.ex. logistik och entreprenad.

Företaget omsätter 38 MSEK och har ca 25 medarbetare.

Bolaget är certifierat enligt ISO -9001 och 14001.

Hans-Peter Lindlöf/vd
Tel. +46 (0)140-385161
E-mail hans-peter.lindlof@rostfrittosmide.se
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AnVa Titech System AB är en komponent- och systemleverantör till både nationella och
internationella kunder. Vi erbjuder en helhetslösning med både tillverkning och montering i eget
hus. Vår styrka finns innanför väggarna, där vi bearbetar, svetsar och monterar de flesta
metalliska material och till flertalet olika branscher såsom försvars-, fordons- och
livsmedelsindustrin. Dessutom bidrar vi också till att automatisera Sveriges producerande bolag!

AnVa Titech System som finns i Tidaholm är certifierat enligt ISO-9001:2015, ISO 14001:2015,
samt svetsstandarderna ISO 3834-2:2005, EN1090-1:2009, EN 15085-2:2007. Bolaget omsätter
68 miljoner har ca 47 anställda.

Mikael Helgevall/vd
Tel. +46 (0)502 19503
E-mail mikael.helgevall@titech.se
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ANVA Tubes & Components är komponentleverantör till en rad världsledande kunder inom
främst fordon, gruv- och verkstadsindustrin. Våra huvudprocesser består av skärande bearbetning
av stål och gjutgods genom hög automationsgrad och modern maskinpark.

Bolaget är härutöver grossist av olika stålrör och stångmaterial med inriktning till kundanpassade
dimensioner och skärbarhet. Vi erbjuder våra kunder samtidigt processer som kapning, blästring,
värmebehandling, montage, lagerhållning, olika logistiklösningar och just-in-time leveranser.

Vi har samtidigt utvecklat vår egna produkt ”LIFT-UP” gångjärn - lyfthjälpmedel med obegränsade
tillämpningsområden. Bolaget har sin verksamhet i Eskilstuna och Hälleforsnäs med en omsättning
av 161 miljoner och en organisation med cirka 50 medarbetare.

Bolaget är certifierat enligt ISO IATF, -9001 och 14001.

Markus Gunnerfjäll/vd
Tel. +46 (0)70 787 80 20
E-mail markus.gunnerfjäll@anva.se

anställd sedan 1997
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KONCERNEN

Inducore är en privatägd industrigrupp som grundades 1997 som idag utgörs
av totalt 17 rörelsedrivande företag med verksamheter fördelad inom tre olika
affärsområden, Components, Truck Bodies och System Solutions. Vi bedriver
verksamheter i fyra länder med återförsäljare över hela världen.

Magnus Biesse
+46 (0)703 703 666

magnus.biesse@inducore.se

PLATSER VI BEDRIVER VERKSAMHET

(Sverige) Bollnäs | Ockelbo | Borlänge | Hedemora | Nyhammar | Morgårdshammar | Grangärde | Ludvika |
Knivsta | Västerås | Örebro | Eksjö | Björköby | Rydaholm | Alvesta | Timmele | Målilla | Mönsterås | Nybro |
Kalmar | Malmö | Tomelilla.
(Kina) Shanghai | Guangzhou (Polen) Jelcz-Laskowice (Norge) Raufoss

INDUCORE GROUP
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HIAK AB är en helhetsleverantör som erbjuder skräddarsydda lösningar för hantering av buller i
form av produkter och tjänster. Vi är organiserade inom två affärsområden, Acoustic Partner där
vi erbjuder ljudinbyggnader, kontrollrum, ljuddämpare och tekniska tjänster för dämpning och
hantering av buller från exempelvis industrimaskiner, transformatorer och gasturbiner. Vårt andra
affärsområde är Products där vi erbjuder produkter till byggindustri i form av ljuddörrar i trä och
stål under namnet Hedemoradörren samt den bullerdämpande friskluftsventilen NonSonus.

Inom vårt ingenjörsteam finns några av Sveriges främsta experter inom akustikområdet. Vi har en
branschledande erfarenhet inom industriella ljuddämpningar. Verksamheten omsätter 52 miljoner
genom en organisation av 21 medarbetare. www.hiak.se

Maria Pettersson/vd
Tel. +46 (0)225 59 56 38
E-mail maria.pettersson@hiak.se

anställd sedan 2022
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Sörling är idag Nordens ledande påbyggnadstillverkare och påbyggare av lastbilar och kompletta
släpfordon. Våra produkter säljs främst på den nordiska marknaden och Schweiz, men export sker
även till andra länder inom och utom Europa. Vi bygger våra produkter på tre kärnvärden.

Kunskap – kvalitet och funktion är en avgörande del i våra kunders vardag, därför vidareutvecklar
och förbättrar vi ständigt dem. Hållbarhet – för oss handlar detta lika mycket om kvalitet och lång
livslängd, som att reducera vårt klimatavtryck genom att konstruera så lätta och bränsle effekiva
ekipage som möjligt. Flexibilitet – vi skräddarsyr våra lösningar i samarbete med våra kunder.

Med montering av påbyggnationer på lastbilschassin både inom Knivsta och Jelcz-Laskowice kan
vi erbjuda direktleverans till kunder i Norden och Mellaneuropa. Ledning, marknad och utveckling
sker i Knivsta medan tillverkning och lackering sker inom Jelcz-Laskowice. Verksamheten omsätter
omkring 155 miljoner med en organisation av 73 medarbetare, www.sorling.se.

Anders Felling/vd
Tel. +46 (0)70 926 26 58
E-mail anders.felling@sorling.com

anställd sedan 2020
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Gehab Kvalitetspåbyggaren är ledande i Sverige inom fastflak med kranbyggnationer där kunden,
medarbetare, kvalitet och hållbarhet står i fokus. Majoriteten av slutkunderna återfinns i sektorer
som är nödvändiga för samhällsutveckling inom bygg och anläggningsindustrin. Kunderna utgörs i
huvudsak av återförsäljare, åkerier och åkare som har behov av tyngre lastbilar. Härutöver sker
viss försäljning direkt mot slutkund eller chassitillverkare.

Vi erbjuder marknaden transportlösningar tätt samman med slutkunden för att i slutändan kunna
leverera en optimal lösning utifrån kunden perspektiv. Efterfrågan inom just godstransporter drivs
i huvudsak av ekonomisk tillväxt, befolkningstillväxt och urbanisering.

Vi bedriver vår verksamhet på tre orter i Sverige med huvudanläggning i Alvesta ”mitt i Småland”
och med försäljningskontor i Stockholm och Ulricehamn (Timmele). Bolaget har en omsättning av
totalt 200 miljoner med en organisation av 77 medarbetare, www.gehab.som

Peter Sundell/vd
Tel. +46 (0)472 431 13
E-mail peter@gehab.com

anställd sedan 1990
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PLS Truck Bodies är den ledande fordonspåbyggaren i Norra Europa som erbjuder marknaden ett
brett program av olika skåpsbyggnationer för distribution och fjärrtransporter. Genom långsiktiga
kundrelationer och lång erfarenhet erbjuder bolaget lösningar som är säkra och beprövade.

Vi erbjuder marknaden såväl standardlösningar som lösningar baserade på specifika kundkrav där
nya idéer och kontinuerlig utveckling säkerställer att kunden får den bästa lösningen. Genom hög
intern förädling har vi full kontroll genom hela tillverkningsprocessen.

Utveckling, marknad och produktion är koncentrerad till Rydaholm i Småland med återförsäljare
inom de nordiska länderna. Verksamheten omsätter omkring 212 miljoner genom en organisation
av totalt 94 medarbetare. www.pls.se

Bolaget är certifierat enligt ISO-9001 och ISO 14001

Roger Åström/vd
Tel. +46 (0)472 259 26
E-mail roger.a@pls.se

anställd sedan 2008
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Norfrig är den ledande fordonspåbyggaren av kundanpassade skåpkonstruktioner för såväl frysta,
kylda och tempererade transporter inom fjärr-och distributionstrafik. Genom hög kompetens och
lång erfarenhet tillhandahåller bolaget idag en premiumprodukt i marknaden.

Vi erbjuder marknaden egenutvecklade skåpskonstruktioner med rådgivning för maximal trygghet
vid kyl och frystransporter. Vi tillhandahåller ett stort urval av skåpspåbyggnader för såväl fordon
som efterfordon med varierande mått och med öppningsbar sida. Vi är specialister på att ta fram
kundanpassade lösningar som möter våra kunders behov.

Produktionen sker i Tomelilla med återförsäljare i de nordiska länderna. Verksamheten omsätter
närmare 170 miljoner med en organisation av 52 medarbetare. www.norfrig.se

Bolaget är certifierat enligt ISO/IEC 17020 (C)

Roger Åström/vd
Tel. +46 (0)472 259 26
E-mail roger.a@pls.se

anställd sedan 2017
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NTB Service är en märkesoberoende aktör specialiserad på skåpbilsservice, karosserireparationer,
kylreperationer, inredningar och överflyttningar. Vår skåpbilsservice är av hög kvalitet där vi alltid
sätter kundens behov i fokus med minsta möjliga stillestånd.

Vi erbjuder marknaden teknisk kunnande och högsta leveranssäkerhet där vi bygger samarbetet i
nära relation till kunden. Genom nära samarbete med våra fordonspåbyggare inom affärsområdet
Truck Bodies och andra servicepartner kan vi erbjuda kunden en mer komplett lösning.

Vi har idag våra serviceverkstäder i Malmö och Örebro. Verksamheten omsätter 36 miljoner med
en organisation av totalt 27 medarbetare inom båda verkstäderna. www.ntbservice.se

Bolagen är certifierat enligt ISO/IEC 17020 (C)

Roger Åström/vd
Tel. +46 (0)472 259 26
E-mail roger.a@pls.se

anställd sedan 2017
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Axipto är idag en helhetsleverantör som tar ansvar igenom hela tillverkningsprocessen från första
ritning/specifikation till sourcing av gjutgods/smide till bearbetning och slutmontage. Genom nära
samarbete med partners världen över kan vi ta ansvar för hela försörjningskedjan.

Vi erbjuder våra kunder en tillverkningsprocess med en mycket hög automationsgrad där tekniken
ligger I framkant. Våra kunder återfinns framförallt inom branscher såsom fordonsindustrin, gruv-
och bergbrytningsteknik, maskinindustrin, entreprenad- och anläggningsindustrin.

Bolaget är ett ungt och innovativt företag med lång erfarenhet och djup kunskap. Bolaget driver
sin verksamhet inom tre anläggningar, Nybro, Mönsterås och Målilla med en total omsättning av
närmare 354 miljoner och en organisation med över 98 medarbetare. www.axipto.se

Bolaget är certifierat enligt IATF 16049:2016, ISO-9001:2015 och ISO 14001:2015.

Emanuel Svensson/vd
Tel. +46 (0)481 475 05
E-mail emanuel.svensson@axipto.se

anställd sedan 1995
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www.inducore.se

Björköby Mekaniska är en legoleverantör specialiserad mot skärande bearbetning av

aluminium, metall och plast där kunderna ställer högsta krav på kvalitet och precision.

Våra kunder återfinns framförallt inom branscher som fordonsindustrin, försvarsindustrin

och övrig industri.

Vi erbjuder en tillverkningsprocess med hög automation där vi som bolag tar ett

helhetsansvar för hela värdekedjan från första specifikation, materialinköp,

maskinbearbetning till ytbehandling och montage där vi idag är mer av en

samarbetspartner när våra kunder i allt högre grad efterfrågar en funktionell lösning än

bara en enskild komponent

Vi har idag produktion i såväl Eksjö som Björköby med en omsättning av närmare 71

miljoner med en organisation på cirka 61 medarbetare. www.bma.se. Bolaget var tidigt

med att bli certifierade enligt ISO9001 och är även certifierade enligt ISO14001 och

IATF:16949 inom båda fabrikerna.

Emanuel Svensson/vd
Tel. +46 (0)481 475 05

E-mail

emanuel.svensson@

bma.se

anställd sedan 1995
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Atlings bedriver verksamhet inom två affärsområden, egna produkter och legotillverkning. Inom
området egna produkter utvecklar och tillverkar vi självcentrerade stödlager för CNC svarvar som
vi marknadsför världen över under namnet ”ATLING STEADY REST”.

Våra kunder finns framförallt inom branscher som maskiner och produktionsutrustning, gruv- och
bergbrytningsteknik, entreprenad och anläggningsindustrin. Inom området för legotillverkning är
vi en helhetsleverantör inom skärande bearbetning där vi tillsammans med våra kunder skapar ett
mervärde genom olika logistiklösningar, lagerhållning och konstruktionsstöd. Genom våra partner
skapar ett högre värde för kunden.

Bolaget har sin verksamhet i Ockelbo i Gävleborgs län och omsätter idag omkring 84 miljoner med
en organisation av 39 medarbetare www.atling.se

Johan Persson/vd
Tel. +46 (0)297 557 09
E-mail johan.persson@atling.se

anställd sedan 2017

www.inducore.se
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Bollnäs Verkstads Production (BVP) är specialiserade på svetsning och bearbetning av kompletta
plåtkonstruktioner. Våra kunder återfinns inom skogsindustrin, entreprenad och anläggning. Våra
tillverkningsprocesser utgörs av plasma- och laserskärning, bockning, robotsvetsning och manuell
svetsning samt ytbehandling.

Vi erbjuder marknaden en helhetslösningar för skärande bearbetning, svetsning och montage. Vi
tar ansvar för stor del av värdekedjan avseende större svetsade komponenter och konstruktioner
där vi genom korta ledtider kan leverera en komplett produkt från förfrågan och prototypserie till
förserie och serieproduktion.

Vi bedriver verksamheten i Alfta Industricenter utanför Bollnäs med en omsättning på 70 miljoner
och en organisation av 39 medarbetare. www.bollnasverkstad.se

Bolaget är certifierat enligt ISO-9001:2015 och ISO 3834-2:2015

Robert Nylander/vd
Tel. +46 (0)70 365 13 61
E-mail robert.nylander@bollnasverkstad.se

anställd sedan 2000

www.inducore.se
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http://www.anva.se/


Lemont är ett högteknologiskt verkstadsbolag med skärande bearbetning, plåt, ytbehandling och
montage. Bolaget erbjuder ett basutbud inom olika tillverkningsprocesser som sedan skräddarsys
utefter kundens behov och specifikationer. Våra kunder återfinns inom framförallt exportföretag i
energisektorn och tillverkare av skogsmaskiner med slutkunderna över hela världen.

Vi erbjuder marknaden en kundanpassad tillverkning och tjänster med korta ledtider, hög service,
kvalitet med tekniken i framkant. Vi erbjuder del eller helhetslösningar där vi genom hög kunskap,
engagemang och flexibilitet möter vi våra kunders behov.

Utveckling och marknad är konscentread till Ludvika med produktion inom flertalet anläggningar i
Ludvika, Grangärde, Nyhammar, Smedjebacken, Morgårdshammar och Borlänge.
Verksamheten omsätter närmare 206 miljoner med en organisation av 113 medarbetare.
www.lemont.se

Bolaget är certifierat enligt ISO-9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 3834-2:2015 och EN15085-2

Tomas Olofsson/vd
Tel. +46 (0)70 564 0 05
E-mail tomas@lemont.se

anställd sedan 1997

www.inducore.se
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mailto:tomas@lemont.se
http://www.anva.se/


Arenco AB i Kalmar är en leverantör av enskilda maskinsystem och kompletta produktionslinjer till
förpackningsindustrin, fiskprocesser och tändstickstillverkning. VI tillhandahåller även service och
reservdelar samt insatsmaterial för tändstickstillverkning.

Vi erbjuder marknaden egenutvecklade maskinsystem där vi tar fullt ansvar för ritningsunderlag,
tillverkning, projektledning och montage av kompletta produktionslinjer över hela världen. Sedan
företaget startades 1877 är vi världsledande inom tändstickstillverkning och har över tid utvecklat
flera maskinkoncept inom förpackning och fiskindustrin. Vi arbetar även i uppdrag med montage
hos andra kunder eller inom egna lokaler i Kalmar.

Utveckling och marknad för nya maskinkoncept är konscentread till Kalmar medan huvuddelen av
produktionen sker inom Arenco i Shanghai. Verksamheten i Kalmar omsätter 111 miljoner med en
organisation av 30 medarbetare. www.arenco.com

Anders Liljegren/vd
Tel. +46 (0)709 521 053
E-mail anders.liljegren@arenco.com

anställd sedan 1988

Kalmar

www.inducore.se
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Shanghai Arenco Machinery är i grunden en tillverkare förpacknings- och fyllnadsmaskiner där vi
levererar fullt utprovade maskiner eller delsystem till slutkunder världen över. Komponenter som
ingår tillverkas antingen i våra egna verksamheter eller genom global sourcing. Vi levererar idag
till flertalet världsledande kunder inom förpackningsindustrin där vi tar ansvar för hela värdeflödet
från inköp (sourcing), tillverkning av enskilda komponenter, el och mekanik montage, utprovning,
validering, lagerhållning och leverans/logistik till slutkunder världen över

Vi erbjuder marknaden en verksamhet med hög kompetens och erfarenhet från maskinmontage
och tillverkning av enskilda komponenter. Vår konkurrenskraft bygger på lång erfarenhet med
starka marknadspositioner, genom kunskap om våra kunders applikationer.

Vi har framgångsrikt bedrivit vår verksamhet i Shanghai sedan 1992 och har härutöver etablerade
ett sourcing center i Panyu-distriktet i Guangzhou under 2020. Vi omsätter omkring 189 miljoner
med en organisation av 146 medarbetare. www.arenco.com

Anders Liljegren/VD
Tel.+46 (0)709 521 053

E-mail anders.liljegren@arenco.com

anställd sedan 1988

Shanghai

www.inducore.se

http://www.arenco.com/
mailto:claus.toxvig@arenco.com.cn
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Greger Kling
Tel. +46 (0)70 590 1646
greger@pvi.se

PVI Industries

Består av 7 bolag, fördelade på två affärsområden: Tube forming och 
Sheet Metal, samt Brandfordon

Vi står för pålitliga leveranser av rör- och plåt komponenter av hög 
kvalitet till i första hand fordonsindustrin.

Vårt arbetssätt skall alltid präglas av respekt för individen, etik och 
hållbarhet.
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Micaela Institoris
Corporate Development, M&A
+46 (0)72-988 94 18
micaela.institoris@pvi.se

Eskilstuna, Floby, Olofström, Landeryd, Vansbro, Vetlanda, Värnamo

mailto:greger@pvi.se
http://www.pviindustries.se/
mailto:micaela.institoris@pvi.se


Floby Rescue bygger framtidens släckning och räddningsfordon och har lång erfarenhet att bygga
räddningsfordon. Vi är det självklara valet för räddningstjänsten i Skandinavien. Vi jobbar ständigt
med att utveckla nya och innovativa lösningar för våra fordon som ligger i linje med framtidens
krav på hållbarhet och ergonomiskt tänk.

Vår tillverkning sker i Floby, Sverige och vi arbetar med svensktillverkade ingående komponenter i
våra byggnationer. Bolaget grundades 1918 och har byggt räddningsfordon sedan 1940-talet. På
plats i Floby har vi egen detaljtillverkning, chassianpassning, lackeringsverkstad och montage.

Bolaget har hela sin verksamhet i Floby och omsätter närmare 135 miljoner med en organisation
av totalt 54 medarbetare. www.flobyrescue.se

Johan Améen/vd
Tel. +46 (0)70 921 02 10
E-mail johan.ameen@flobyrescue.se

anställd sedan 2022

www.pviindustries.se

http://www.flobyresque.se/
mailto:micaela.institoris@flobyresque.se
http://www.pviindustries.se/


EBP tillverkar karossdelar till flera av Europas ledande biltillverkare och vi är specialiserade på
kvalificerad produktion för såväl serieproduktion som eftermarknad. I vår produktionsanläggning
har vi tillgång till den kompetens och utrustning som krävs för tillverkning av karosskomponenter
utifrån fordonsbranschens krav på hög kvalitet, korta ledtider och snabb anpassning till nya
modellserier. Vår produktionsanläggning består av pressning, laserskärning, sammansättning,
målning och packning.

Bolaget bildades 1996 och är en del av PVI sedan mars 2018. Verksamheten är baserad i
Olofström med en omsättning av 330 miljoner och en organisation med cirka 109 medarbetare.

EBP är certifierat enligt IATF 16949, ISO 9001 och ISO 14001.

Mattias Ivansson/vd
Tel. +46(0)73 390 10 73
mattias.ivansson@ebp.se
www.ebp.se

Anställd sedan 2019

www.pviindustries.se
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PVI Esskå (Esskå Metall AB) finns i Landeryd, Hylte kommun, Halland.

”Vi pressar plåt till framtidens fordon med hållbar tillverkning”

Esskå Metall AB är underleverantör till fordonsindustrin, främst tunga fordon.

Som uppdragstillverkare inom tunnplåt tillhandahåller hydraul pressning, mekanisk 

pressning, svetsning, montering samt ytbehandling/ målning genom externa processer

Vår vision är att vara våra utvalda kunders mest strategiska samarbetspartner inom vårt 

kompetensområde. Genom effektiva processer, träffsäker logistik och en störningsfri 

produktion skall vi öka lönsamheten både internt och hos våra kunder och

leverantörer.

Vi är 55 anställda och en omsättning på 210MSEK.

Tomas Lidbacken/ vd

Tel. +46(0)72 553 14 06
tomas.lidbacken@esska.com

www.esskametall.com

Anställd sedan 2015

www.pviindustries.se
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PVI Segerström är ett industriföretag inom legotillverkning av formpressad plåt. Vi tillverkar allt 
från komplext sammansatta produkter till enskilda komponenter i medelstora och höga volymer. 
Företaget har en lång erfarenhet inom plåtformning och grundades 1906. Vi är 100 anställda och 
omsätter strax över 280 msek.

De flesta av våra kunder finns inom Automotive och fordonsindustrin vilket ställer höga krav på 
stabilitet och ständig utveckling av våra tillverkningsprocesser
Våra huvudprocesser är plåtformning, svetsning och ytbehandling. Genom ett nära samarbete 
mellan teknik, verktygstillverkare och övriga samarbetspartner erbjuder vi kunderna 
kostnadseffektiva lösningar

Företaget är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och IATF 16949

Tomas Lidbacken /vd
Tel. +46(0)72 553 14 06 
tomas.lidbacken@pvisegerstrom.se
www.pvisegerstrom.se

Anställd sedan 2019

www.pviindustries.se
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Ekenäs Mekaniska AB har en specialiserad komponenttillverkning av rör och profiler i stål, 
rostfritt stål, aluminium och koppar. Våra kunder finns inom segmenten Automotive och Industri.

Ekenäs Mekaniska är organisationen som kännetecknas av flexibilitet och lyhördhet för kundens 
önskemål. I samarbete med våra tekniker, verktygsmakare och våra samarbetspartners skapas 
konkurrenskraftiga lösningar, anpassade efter kundens krav. Det är nyckeln till vår framgång.

Bolaget är certifierat enligt IATF 16049, ISO-9001 och ISO 14001.

Bolaget har sin verksamhet i Ekenässjön, Vetlanda och omsätter närmare 185 miljoner med en
organisation av totalt 105 medarbetare. www.ekenasmekaniska.se

Anders Thålin/vd
Tel. +46 (0)70 651 76 11
anders.thalin@ekenasmekaniska.se
www.ekenasmekaniska.se

anställd sedan 2015

www.pviindustries.se
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R man i Värnamo AB:s affärsidé är väldigt enkel. Målsättningen är att alltid ligga i frontlinjen när
det gäller tillverkning av komplexa rörkonstruktioner, där rörbockning och svetsning ingår som
viktiga delar.

Kunderna finns framför allt inom verkstads- och fordonsindustrin

I vårt erbjudande kan vi supporta med konstruktionslösningar som är fördelaktiga för båda parter. 
Hos oss på R-man finns det långerfarenhet av att konstruera formverktyg och fixturer, vilket ger
de bästa förutsättningarna vid avancerad formning av rör och profiler

Bolaget är certifierat enligt IATF 16049, ISO-9001 och ISO 14001.

Bolaget har sin verksamhet i Värnamo och omsätter 95 miljoner med en organisation av totalt 42 
medarbetare. www.rman.se

Peter Bossius/Platschef
Tel. +46 (0)70-552 71 70
peter.bossius@rman.se
www.rman.se

anställd sedan 2017
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PVI Hydroforming AB:s affärsidé är att erbjuda kunden optimala formlösningar för plåt och 
rördetaljer. Genom att behärska såväl hydroformning, djupdragning och pressning kan vi erbjuda 
den för varje detalj optimala formningsmetoder.

Kunderna finns framför allt inom verkstads- och fordonsindustrin.

PVI Hydroforming har egen verktygskonstruktion och verktygstillverkning samt kapacitet att
producera egna rörämnen. Detta ger oss möjligheter att erbjuda korta leveranstider och ett
optimalt materialutnyttjande.

Bolaget är certifierat enligt IATF 16049, ISO-9001 och ISO 14001.

Bolaget har sin verksamhet i Vansbro och omsätter 75 miljoner med en organisation av 46 
medarbetare. www.pvi-hydroforming.se

Mikael Vuotari/Platschef
Tel. +46 7(0) 321 01 00
mikael.vuotari@pvihydroforming.se
www.pvihydroforming.se

anställd sedan 2021
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Amymone Fastighet äger, utvecklar och förvaltar primärt

industrifastigheter som en del av Amymone-koncernens

ägande av industribolag runt om i Sverige. Som

fastighetsägare vill vi gärna vara en aktiv part som

tillsammans med våra hyresgäster bygger framgångsrika

företag.

Med stabila kassaflöden som grund är ambitionen att

fortsätta växa genom hela konjunkturcykeln.

Marcus Skoglund /vd
Tel. +46 (0)73 600 40 41

E-mail

marcus.skoglund@amy

mone.se

anställd sedan 2018
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Tomas Lindgren / CFO
Tel:  +46 (0)70 929 25 83

tomas.lindgren@inducore.

se

Ulrika Hammarlund
Tel: +46 (0)70 252 02 18

ulrika.hammarlund@inducore.s

e

Eva Salo
Tel: +46 (0)70 496 66 

87

eva.salo@inducore.se

Ekonomi & Finans



”ENTREPENÖRER VILL MER OCH 
ORKAR MER”

ENTREPENÖRSDRIVET UTAN PYRAMIDER KUNSKAPSDELNING

Alla tjänar på att bolagen 
delar 

produktionskompetens och 
lösningar med varandra för 
att optimera produktionen.


