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SÖDERBERGFÖRETAGEN FÖRVÄRVAR
FORMTEKNIK I GISLAVED AB
Söderbergföretagens dotterbolag Nordic Plastics Group bildar tillsammans med 
Formteknik en ny unik konstellation. Bolagens gemensamma kunderbjudande blir 
komplett med Formtekniks formsprutade artiklar och tillverkning av formverktyg  
tillsammans med Nordic Plastics Groups bearbetade komponenter.

De båda företagens gemensamma kompetens gör att Söderbergföretagens affärsområde Komponenter nu
får ett komplett erbjudande. Nordic Plastics Group är ledande inom bearbetade plastkomponenter, medan 
Formteknik tillför djup kunskap och stor erfarenhet av både formsprutning av plastartiklar och verktygs-
utveckling för plastbearbetning. Dessa tre kompetenser kompletterar inte bara varandra utan möjliggör 
också att man tillsammans kan bistå kunder genom hela processen och utveckla än fler kundunika lösningar. 

– Känslan när vi går upp i Söderbergföretagen är mycket bra. Vi får en stabil och långsiktig ägare 
och vi själva bidrar med att bredda och fördjupa affärsområdets erbjudande, säger Jan Tegnhammar, 
delägare i Formteknik, och fortsätter: konkret kommer vi bidra med volymtillverkning medan Nordic 
Plastics Group kommer hjälpa oss nå ut till nya marknader och kundgrupper. Och det är bara början.  

Formteknik med säte i småländska Gislaved grundandes 1972 och har sedan 2010 ägts av Jan Tegnhammar 
och Per Runnstrand. Företaget har gedigen erfarenhet av formsprutning och verktygsproduktion, och häri 
ligger också företagets framgång – att kunna göra båda delarna, och stödja kunder från skiss till produktion. 
Med en erfaren, kunnig personal säkerställs kvalitet, leveranssäkerhet och kundfokus. 

– Med sin gedigna kompetens och erfarenhet innebär förvärvet av Formteknik att vi är med kunden 
genom hela processen, oavsett volymer, säger Patrick Kaufmann affärsområdeschef Komponenter.

En förutsättning för affären har varit att både Formteknik och Söderbergföretagen funnit varandra inte 
enbart på grund av teknisk kompetens, utan också för att bolagens affärsfilosofi bygger på övertygelsen 
om att det är människor som gör skillnaden. Bra företag bygger på människor som vill, och kan.   
Och Formteknik och Söderbergföretagen kan ännu bättre tillsammans. 

– Vi investerar i bolag som ska bli eller är marknadsledare i sin nisch. När vi nu välkomnar Formteknik 
in i vår företagsfamilj innebär det att vi får ytterligare en stark aktör i vår portfölj och att konkurrens-
kraften i vårt affärsområde Komponenter når världsklass, avslutar Mattias Sonnenfeld, VD och 
koncernchef Söderbergföretagen.

För mer information:

Söderbergföretagen är en familjeägd koncern av företag inom industri och teknikhandel. Söderbergföretagen grundades 1995 och består 
idag av fyra affärsområden. Komponenter, infrastruktur, elkraft och teknikhandel. Koncernen har en omsättning på ungefär 1,2 MDR SEK 
och 400 anställda. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Formteknik är en helhetsleverantör av formverktyg och 
formsprutade plastdetaljer. Företaget är specialister på att 
skapa former och en utvecklingspartner som erbjuder flexibel 
produktion med fokus på höga volymer med hög kvalitet. Idag 
har man 42 anställda och omsätter 83 miljoner (2019).

Nordic Plastics Group är idag Nordens största leverantör av 
mekaniskt bearbetade komponenter och halvfabrikat av plast. 

Nordic Plastics Group har 120 anställda och tillverkning i 
Trelleborg och Helsingborg. Bolaget omsätter 

210 miljoner (2019).
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