Självständig företagsamhet i en
engagerad koncern

En företagsgrupp för
tillväxt och utveckling
Garpco AB (publ) består idag av en grupp av företag som kontinuerligt utvecklas vidare till en mycket
lönsam och välskött företagsgrupp.
Vår vision är att genom en kombination av företagsförvärv och organisk tillväxt skapa en lönsam
företagsgrupp med sådan storlek att de enskilda dotterbolagens behov av såväl kompetenta medarbetare
som tillväxtkapital tryggas.
Affärsidé
120
Garpco´s övergripande affärsidé är att förvärva och
långsiktigt utveckla mindre och medelstora företag
som är industri- och handelsföretag.
100
Detta för att ge aktieägarna god
avkastning på det investerade kapitalet.
Garpco ska tillfredställa behovet av att
k
unna nå en bra värdetillväxt genom
investering i små och medelstora företag utan att
investeraren själv behöver gå in i de enskilda
bolagen. Garpco ska dessutom genom sitt
management se till att dotterbolagen är välskötta och
välprofilerade i sina respektive segment.
Valet av tre så olika affärsben grundar sig i en
strävan av stabilt kassaflöde. Affärsbenen ligger
förskjutna mot varandra, vilket gör att Garpco står
på säkrare ben i en orolig marknad.
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Diagrammet visar principen med en förskjuten konjunkturcykel
mellan Garpco’s affärsben jämfört med konjunkturbarometern.
Industriverktyg ligger tidigt i cykeln medan Interiör och design
är sena i cykeln. Polymera material följer en dämpad konjunktur.

Garpcokoncernen har ca 270 anställda och omsätter ca 400 Mkr årligen.

Industrikomponenter i polymera material
UW-ELAST AB utför legoproduktion av formgjutna produkter i polyuretan samt belägger olika produkter
med slitskikt. UW-ELAST har också ett eget lagersortiment av halvfabrikat och standardprodukter av
polyuretan som säljs till industrin.
Företaget är Skandinaviens ledande
företag inom sitt speciella verksamhetsområde med två fabriksenheter i Mariestad och Traryd. UW-ELAST har lång
erfarenhet som problemlösare och medleverantör till industrin. Företaget är ett
kunskapsföretag med unik kompetens som man använder i olika samarbets- och
utvecklingsprojekt tillsammans med sina kunder.
UW-ELAST har ca 65 anställda och omsätter ca 105 Mkr.
Gotlands Gummifabrik AB med fabrik i Hemse på Gotland är leverantör av gummi
och silikonkomponenter till ett stort antal kunder inom ett flertal branscher såsom
medicin, kablage, design, bilindustrin och skydds/andningsutrustning.
Samarbetet med beställare inom dessa branscher har
skapat en flexibel tillverkning, allt från små detaljer
till kompletta komponenter och helt färdiga
produkter.
Gotlands Gummifabrik har ca 25 anställda och omsätter ca 25 Mkr.
I Polen har TM Rubber sp en nybygd fabrik med produktion i ren miljö
primärt för medicintekniska produkter. Bolaget har ca 35 anställda och
en omsättning om ca 20 Mkr.
Produktionen är fokuserad på
produkter i flytande och fast silikon.

Interiör och design
Glimakra of Sweden AB tillverkar, säljer och marknadsför
produktsystem för inredning av offentlig miljö. Företaget är en ledande
aktör i Skandinavien inom denna nisch. Sortimentet består främst av
skärmväggar med tillhörande produktsortiment som receptionsdiskar,
monterskåp m.m.
Glimakra of Sweden AB har två
fabriksenheter, en i Tranås och en i
Glimåkra med totalt ca 100
anställda och omsätter ca 150 Mkr.
Glimakra of Sweden AB erbjuder inredningsarkitekten ett antal produkter som gör det möjligt att skapa en god
arbetsmiljö med avseende på design, avskärmning och ljudabsorption vilket är ett måste i dagens kontorsmiljö.
Företaget är också en ledande producent av möbelkomponenter, skiljeväggar och dörrar till offentliga toaletter
och duschrum. Glimakra har under de senaste åren vunnit en rad prestigefulla priser för produkter till kontor och
offentlig miljö.
TreCe AB är experter på förvaringslösningar och källsortering
för kontor och offentlig miljö. Bolagets möbler bygger på stor
flexibilitet och funktion. Vi skapar lösningar för det moderna
likväl som till det aktivitetsbaserade kontoret, där
flexibilitet, användarvänlighet och design är en viktig del.

TreCe AB har
två kontor i
Norrköping och
Stockholm med
totalt ca 30
anställda och
omsätter ca 70
Mkr.

Swedex AB är en av N orra Europas ledande tillverkare av sågklingor.
Det är den långsiktiga satsning på kompetens, kundservice och
produktutveckling som har gjort företaget marknadsledande.
Sågklingorna säljs genom ett nätverk av distributörer och återförsäljare
i hela Sverige samt att hälften av försäljning sker via export.
Genom bolagets omfattande
färdigvarulager med ca 70 000
artiklar kan Swedex erbjuda
snabba leveranser kunder
avseende standard- produkter. Swedex tillverkar även
specialanpassade sågklingor framtagna efter kundens specifika behov
och användningsområde. Bolagets säljare ägnar en stor del av sin tid
till rådgivning, både när det gäller val av sågklingor och vid framtagning
av sågklingor för specialändamål.

I Skogås har Swedex en avdelning som under varumärket Diamantprofil är en tillverkare
av elektropläterade slipverktyg. De beläggs med antingen diamant eller bornitrid och har
många användningsområden varför de återfinns inom de flesta branscher. Exempelvis
nyttjas verktygen vid bearbetning av hårdmetall, keramer, armerade plaster, kompositer,
sten, betong, kisel, härdat stål, rostfritt stål m.m. När verktygen blivit utslitna kan de
ombeläggas för en väsentligt ökad livslängd.
Swedex har ca 45 anställda och omsätter ca 70 Mkr.

Huskvarnavägen 80
554 54 Jönköping
Tel: 036-37 19 35
www.garpco.com

Industrikomponenter i polymera material
UW-ELAST AB
Förrådsgatan 38
542 35 MARIESTAD

Tel: 0501-27 94 50
www.uw-elast.com

Produktionsenhet Traryd
Filhuggarevägen 6
287 72 Traryd

Tel: 0433-627 20

GOTLANDS GUMMIFABRIK AB
Kodingsgatan 8
623 50 HEMSE

Tel: 0498-25 34 40
www.ggf.se

TMRubber Sp. z o. o.
ul. Migdałowa 6
72-003 Dobra
Polen

Tel: +48 91 48 89 925
www.tmrubber.eu

Interiör och design
Glimakra of Sweden AB
Vävstolsgatan 1
289 47 Glimåkra

Tel: 044-454 10
www.glimakra.com

Produktionsenhet Tranås
Västra vägen 31
573 41 Tranås

Tel: 0140-412 00

TreCe AB
Importgatan 39
602 28 Norrköping

Tel: 011-21 14 80
www.trece.se

Swedex AB
Hallevadsgatan 18
595 35 Mjölby

Tel: 0142-189 50
www.swedex.com

Swedex - Diamantprofil
Mediavägen 16
135 48 Tyresö

Tel: 08-798 61 20
www.diamantprofil.com

Industriverktyg

Garpco AB’s aktier är registrerade på handelsplatsen Alternativa Aktiemarknaden. Här kan man köpa
och sälja Garpcoaktier med en handel som sker 1 gång per månad. Mer info finns på www.alternativa.se

