UW-ELAST AB växer med företagsförvärv i Polen
UW-ELAST AB som är en del i Garpco-koncernen förvärvar den polska gummi- och
silikonproducenten TM Rubber Sp.
TM Rubber legotillverkar gummi och silikonprodukter. Bolaget ligger i Dobra, strax utanför Szczecin i nordvästra
Polen och har 18 anställda. De befintliga kunderna är primärt skandinaviska bolag verksamma inom medicinteknik
med produkter tillverkade av flytande silikon.
Garpco AB äger sedan tidigare Gotlands Gummifabrik (www.ggf.se) som är ett helägt
dotterbolag till UW-ELAST i affärsbenet Industrikomponenter i polymera material
(www.uw-elast.se). GGF och TM Rubber ska i mycket nära samarbete erbjuda
marknaden högkvalitativ legoproduktion där respektive bolag kommer fokusera på
olika kundgrupper.
“Fabriksanläggningen i Polen är nybyggd och helt
anpassad för produktion i ren miljö för medicinteknik”
berättar GGFs VD, Jimmy Hofacker och fortsätter “Vi har
redan påbörjat överflytten av vissa medtechprodukter
då produktionsförutsättningarna i TM Rubbers lokaler
är så mycket bättre”.
Henrik Jungert som är affärsområdeschef och VD för
UW-ELAST beskriver TM Rubber som ett litet bolag med
TM Rubber har helt nybyggda lokaler i staden
stor potential, “Vi ser detta som en mycket intressant
Dobra i nordvästra Polen.
breddning som leder till att vi blir en mer komplett
polymergrupp i och med TM Rubbers långa kunskap inom flytande silikon”. Henrik berättar vidare att man redan
planerar för utbyggnation av fabrikslokalerna: “Vi ser fler produkter där vi tror vi kan ta marknadsandelar där
även produktgruppen polyuretan kan bli aktuellt”
Säljare av bolaget är Aneta och Rolf Månsson genom sina svenska bolag som kommenterar försäljningen “Vi är
mycket glada att det kommer in nya starka ägare som med branschkunskap och uttalad långsiktighet, vill satsa
vidare”
TM Rubber har haft en omsättning senaste året på ca 5 Mkr. Kommande strukturarbete för att nå synergifördelar
belastar resultatet initialt med engångsposter, varför förvärvet under 2017 endast har en marginell påverkan på
Garpcokoncernens resultat.
Garpco AB är ett holdingbolag med dotterbolag inom tre affärsområden:
“Interiör och design”, “Industrikomponenter i polymera material” samt
“Industriverktyg”.
Garpcos B-aktie handlas en gång per månad via Alternativa Listan
(www.alternativa.se). Datum för övertagande är 9 januari 2017.

FAKTA OCH KONTAKT
Gotlands Gummifabrik AB
Antal anställda: 25
Omsättning: 32 mkr
VD: Jimmy Hofacker
Email: jimmy.hofacker@ggf.se
Tel: 0498-25 34 40
www.ggf.se

UW-ELAST AB
Antal anställda: 50
Omsättning: 83 mkr
VD: Henrik Jungert
Email: henrik.jungert@uw-elast.se
Tel: 0501-27 94 57
www.uw-elast.se

Garpco AB (publ)
Antal anställda i koncernen ca: 250
Omsättning 2015: 284 mkr
VD: Markus Strand
Email: markus.strand@garpco.com
Tel: 0705- 42 25 30
www.garpco.com

