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VA Automotive AB tidigarelägger
bokslutskommunikén för 2014.
Med anledning av vårt deltagande i ProHearings i Stockholm nu på fredag,
2015-02-20, kommer VA Automotive att tidigarelägga offentliggörandet av
bokslutskommunikén för 2014. Bokslutskommunikén var ursprungligen planerad
för 2 mars 2015.
Bokslutskommunikén offentliggörs innan börsens öppnande fredag 2015-02-20.
Presentationen från ProHearings kommer att vara tillgänglig på VA Automotives
hemsida under måndag den 23/2.

För mer information se www.prohearings.com

Hässleholm den 18 februari 2015
Lars Thunberg, Styrelseordförande VA Automotive AB

För mer information vänligen kontakta:
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Kort om VA Automotive
VA Automotive bedriver verksamhet inom fyra affärsområden; verktygsteknik, automation, komponenter/systemlösningar och utvecklingsbolag. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin. VA Automotives affärsstruktur grundlades under 2013, vilket resulterade i ovan nämnda affärsområden. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompetenskedja som efterfrågas av bolagets
kunder men som för tillfället inte tillhandahålls av konkurrenterna. På så vis finns det goda förutsättningar
för framtida expansion och tillväxt.

VA Automotive erbjuder sina kunder helhetslösningar, vilket möjliggörs genom bolagets kollektiva
kompetens och resurser inom koncernen som helhet. Eftersom bolaget bedriver verksamhet inom
områdena för verktygsteknik, automation och fordonskomponenter kan de samlade resurserna i form
av bland annat personal och maskiner utnyttjas på ett flexibelt sätt inom bolagets interna organisation.
På så vis kan också maximala kostnadsfördelar uppnås. Att begränsa kundernas kostnader är av största
vikt för VA Automotive.

Exempel på produkter som bolaget tillverkar är ryggstödsramar, integrerade bilbarnstolar, airbaghus,
pedalsystem, pressformade komponenter, chassikomponenter med mera. Vidare tillverkar bolaget
medelstora till stora verktyg samt verktygsutrustning för serieproduktion av högkvalitativa komponenter.

Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, IAC, Scania, Lear Corporation, National Electric Vehicle
Sweden, Johnson Controls, BMW, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Gnotec, Porsche, Jaguar, Opel,
Mazda, Electrolux och Ikea.
VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Avanza Bank som Certified Adviser.
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