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Bolaget bildades för trettio år sedan och är spe-

cialiserade inom metallegoarbeten.  Verksam-

heten omfattar hela processen från konstruktion 

till produktion med slutanvändning i maskiner, 

anläggningar och fordon. 

Verksamheten sysselsätter ca nio anställda och 

har en marknad som är både nationell och inter-

nationell. Genom sin specialisering och goda 

kvalitet är Bolaget flitigt anlitat och har en mycket 

hög andel återkommande kunder.  

Bolagets ekonomi är stabil och visar goda resul-

tat.  Man har flera ekonomiska fördelar och i  

Bolaget är utsikterna för ytterligare tillväxt myck-

et intressanta. 

Presentation 

Förvärvets styrkor 

Bland Bolagets styrkor återfinns; 

Specialiserad tillverkning med hög kompetens. 

Väl inarbetade varumärken, marknad och en 

diversifierad kundbas med stora utvecklingsmöj-

ligheter;  

Långsiktigt goda kundrelationer med flexibla och 

effektiva lösningar där kundens målsättningar 

styr. 

Mycket gott renommé på marknaden med väl-

kända och väl inarbetade produktområden. Hög 

andel återkommande kunder. 

En noggrann och väl avvägd strategi ligger 

bakom uppbyggnaden av system kring upp-

följning av tjänster och ekonomi.  

För mer information om objektet vänligen  

kontakta Ekstam & Partners Företagsför-

medling. 
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Finansiell översikt 

Objekt EPN 1802 Bolag inom Metallegoarbeten 

Unik och mycket intressant Bolag med internationell marknad erbjuds nu till försäljning. 

Verksamheten består av metallegoarbeten med en väl diversifierad och intressant kund-

bas. Produktionen är specialiserad och innehåller mycket stora utvecklingsmöjligheter. 

Kompetens och utrustning i Bolaget är moderna och investeringssatsningarna har givit 

Bolaget en mycket god ekonomiskt stabilitet med kraftigt växande lönsamhet framåt.    

Ekstam & Partners gör det lättare att sälja och köpa företag!  

Genom våra tjänster skapas viktiga värden för både köpare och  

säljare av Bolag. Mer information finns på  www.ekstampartners.se 

Efter en period av utveckling genom investering 

av produktionsutrustning och lokaler parallellt 

med ett intimt samarbete med konstruktionsav-

delningar och utvecklingsavdelningar ser  

Bolaget nu vinsterna i den ekonomiska utveckl-

ingen.  

 2018 2017 2016 

Omsättning 9 243 9 610 6 827 

Rörelseresultat 1 156 958 -202 

Balansomslutning 5 177 5 226 4 949 

Eget kapital 1 591 1 842 2 165 

Soliditet 45,4% 46,9% 53,2% 

Kassalikviditet 148,9% 138,9% 153,4% 


