Avsiktsförklaring om förvärv av TreCe AB
Glimakra of Sweden AB, som är en del i Garpco-koncernen, har tecknat en
bindande avsiktsförklaring om att förvärva TreCe AB.
Garpcos dotterbolag Glimakra of Sweden är en leverantör av inredning till kontor och offentlig miljö
med fokus på ljudabsorberande produkter med mycket högt designinnehåll. Glimakra har två egna
fabriksenheter, i Glimåkra samt Tranås.
Som en del av Garpcokoncernens affärsmodell sker organisk tillväxt
parallellt med tilläggsförvärv i våra befintliga affärsben. Avseende
tilläggsförvärv söks lönsamma och välskötta bolag, gärna med
nischprodukter och en befintlig stark marknadsposition.
TreCe är ett bolag som historiskt fokuserat på förvaringsmöbler och
är en av Nordens ledande aktörer inom detta område. Under senare
år har området källsortering ökat kraftigt och där man tagit fram ett antal
högt designade produkter som vunnit stor framgång på marknaden.

Förvaringsserien
“Space” kan helt formas
efter kundens önskemål

TreCe har sitt huvudkontor i Norrköping men även Showroom
och personal i Stockholm och Oslo. Totalt har bolaget 21
anställda och en omsättning på ca 76 Mkr.
Glimakra har nu tecknat en bindande och exklusiv avsiktsförklaring om att förvärva TreCe. Garpcos
koncernchef, Markus Strand beskriver det planerade förvärvet: “Glimakra och TreCe är två mycket starka
varumärken som verkar inom samma bransch och har kompletterande produkter. Detta möjliggör ett
framtida samarbete och leder till positiva synergieffekter”. Bolagen kommer även i fortsättning att drivas
som helt separata bolag med bibehållen organisation. Glimakra har till skillnad från TreCe egna
produktionsanläggningar. Detta möjliggör att vissa produkterserier kan tillverkas i Glimakras befintliga
produktion.
”Att i egen regi snabbt kunna ta fram nya
produkter är viktigt i en marknad med hård
konkurrens”, avslutar koncernchef Markus Strand”.
Parterna arbetar i en due diligence-process med
ett planerat tillträde under november månad.
Frågor besvaras av koncernchef Markus Strand på
telefon 0705-422530.

Produkter för återvinning har vunnit flera internationella designpriser.

FAKTA OCH KONTAKT
TreCe AB
Antal anställda: 21
Omsättning: ca 76 mkr
VD: Anders Renström
Email: anders.renstrom@trece.se
Tel: 011 21 14 60
www.trece.se

Glimakra of Sweden AB
Antal anställda: 104
Omsättning: ca 143 mkr
VD: Anders Barrklint
Email: anders.barrklint@glimakra.com
Tel: 070 207 22 30
www.glimakra.com

Garpco AB (publ)
Antal anställda i koncernen: 275
Omsättning: ca 380 mkr
VD: Markus Strand
Email: markus.strand@garpco.com
Tel: 036-37 19 40
www.garpco.com

