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Förändringar av ledningsstrukturen i VA Automotive
Som ett led i den fortsatta utvecklingen av konceptet “One Stop Shop”
effektiviserar vi koncernledningsstrukturen från den 1 april 2017.
Vi tar nu nästa steg mot att låta våra dotterbolag närma sig varandra genom att avveckla
vd-funktionerna i dotterbolagen. Samtidigt samordnas de administrativa funktionerna direkt
under koncernmodern.
– Genom denna organisationsförändring kommer vi på ett tydligare sätt fokusera på att effektivisera våra produktionsenheter och våra administrativa processer, säger Lars-Åke Grundmark,
vd VA Automotive.
I samband med förändringen förbereds även en fusion mellan bolagen Swepart Verktyg i
Tyringe AB och Lidhs Verktygsindustri AB. Fusionen beräknas vara genomförd fullt ut efter
sommaren 2017.
Organisationsförändringen medför inga varsel eller uppsägningar. Däremot har Harriet Lidh,
mångårig vd för Toolingverksamheten, valt att lämna bolaget och det gör hon den 31 mars 2017.
Syftet med strukturförändringen är att bli än mer effektiva, minska omkostnaderna och på så
vis bli mer konkurrenskraftiga. Med ökat fokus på produktionen positionerar vi oss tydligare och
skapar förutsättningar för ökad marknadsnärvaro.
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VA Automotive AB (publ) offentliggör informationen i detta Pressmeddelande enligt EU:s marknadsmissbruks
förordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 24 mars 2017 kl. 08.30 CET genom CEO, Lars-Åke Grundmark.

VA Automotive
VA Automotives affärsidé är att erbjuda aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin
fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produktionsutrustning och färdiga fordonskomponenter.

Förutsättningarna för en framtida expansion och tillväxt är mycket goda och bolaget har siktet
inställt på en global verksamhet. VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Avanza Bank som
Certified Adviser.

VA Automotive bedriver verksamhet inom fyra kompetensområden: engineering, tooling, automation
och components. Utöver dessa drivs ett utvecklingsbolag och koncernfunktioner. Större delen av
omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin.

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

Bolagets affärsstruktur grundlades under 2013. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompetenskedja som innebär att kunderna får tillgång till både tekniktjänster, komponenter och produkter,
allt under samma tak – en One stop shop.
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