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Affärsområdet
VA Components tar ny affär
VA Components har tagit över produktionen av styrkolonner för
leverans till SCANIA. Produktionen beräknas tillföra omsättning
under de kommande åren överstigande 200 MSEK.
Lars-Åke Grundmark, VD, VA Components, kommenterar affären:
– Det är ett bra erkännande för VA Components att vi får ta över den här typen av produktion.
Att få arbeta med ett så välrenommerat varumärke som Scania är visar att företaget uppfyller
de krav som ställs på underleverantörer inom Automotive i dag.
Ordern innebär att VA Components bryter en negativ omsättningstrend samt att positionerna
flyttas fram genom en allt större andel leveransvolym som Tier-1 leverantör från och med 2016.
Den tagna affären medverkar även till att minska exponeringen mot kundsegment inom personbilsmarknaden vilket upplevs positivt av många av företagets kunder. Affären innebär samtidigt
att produktportföljen utökas vilket även får till följd att ny teknik implementeras i verksamheten.

Lars-Åke Grundmark
VD – VA Components
lars-ake.grundmark@va-automotive.com
Direkt: 0451-425 02

Kort om VA Automotive
VA Automotive bedriver verksamhet inom fyra affärsområden, VA Components, VA Automation,
VA Tooling och VA Engineering. 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.
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.

VA Au tom o t ive i Hä s s l e ho l m AB

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.
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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