Glimakra of Sweden AB förvärvar nytt produktområde
Garpco Ab’s dotterbolag Glimakra of Sweden AB
har förvärvat Wallsystem från Spectra Collection AB
i Ljungby. Detta förstärker Glimakras position som
en flexibel möbel- och träindustri i Sverige.
Wallsystem i kompaktlaminat kompletterar på ett
utmärkt sätt Glimakras övriga produktion.
Försäljningschef Mats Venhammar flyttar med till
Glimakra och blir ansvarig för Wallsystem och genom
honom kommer Wallsystems kunder att få experthjälp
även i framtiden.
För Glimakras del innebär det nyanställning av 3-4 personer i produktionen samt på sikt en förstärkning
även på tjänstemannasidan. Omsättningen för Glimakra bedöms öka med 13 till 16 Mkr per år. Detta
förstärker även Glimakras flexibilitet för att klara konjunktursvängningar som blir allt tätare
och innebär en tryggare arbetsplats för anställda. Mellan Glimakras kontorssortiment
och Wallsystem finns flera möjliga synergieffekter och det kommer att förstärka
möjligheten till produktutveckling inom båda sektorerna.
För Spectra Collections del innebär det en renodling och satsning av deras
verksamhet till affärsområdet Interior concept.
Glimakras VD, Ronny Englund är positiv och säger ”jag ser ett inspirerande och
utmanande arbete med att införliva Wallsystem i Glimakras verksamhet. Samtidigt
är det mycket glädjande att i dessa tider komma med en positiv nyhet för bygden”.
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Glimakra of Sweden AB, som ingår i Garpcokoncernen, är en ledande tillverkare av kontorsinredning för
avskärmning och ljudabsorption samt
millimeteranpassade träfönster för renovering och mindre
nyproduktion. Garpcokoncernen är ett holdingbolag med
säte i Jönköping. Garpcoaktien handlas på Alternativa
Aktiemarknaden.
Avtalsdag för förvärvet är den 1 november och tillträdet
sker den 30 november. Rådgivare i samband med
försäljningen har varit PwC Corporate Finance i Göteborg.

FAKTA OCH KONTAKT
Glimakra of Sweden AB
Antal anställda: 37
Omsättning: 45 mkr
VD: Ronny Englund
Email: ronny@glimakra.com
Tel: 044-454 23
www.glimakra.com

Spectra Collection AB
Antal anställda: 100
Omsättning: 180 mkr
VD: Johan Thunholm
Email: johan.thunholm@spectra.se
Tel: 0372-25 100
www.spectra.se

Garpco AB (publ)
Antal anställda i koncernen: 207
Omsättning: 280 mkr
VD: Markus Strand
Email: markus.strand@garpco.com
Tel: 0705- 422530
www.garpco.com

