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Information om varsel
inom VA Components
VA Components har beslutat att varsla 5 tjänstemän och 40
kollektivanställda av totalt 89 anställda på VA Components.
Det nu lagda varslet är en del i ett pågående program med målsättning att
rationalisera produktion, anpassa kostnader och öka försäljning.
Bakgrunden till varslet är produktion/sammansättning av fallande volymer
där kostnaderna har en negativ inverkan på resultatet. Större fokus läggs nu på
effektivisering av produktionsprocessen samt ökad aktivitet på försäljning. Detta
gäller inom hela VA Automotivekoncernen.

”Vägen till framgång och långsiktig lönsamhet ligger i rätt produktmix där
VA Automotives kärnkompetens finns. Det i dag lagda varslet markerar början
på ett nytt synsätt där all produktion anpassas till marknadens villkor. Det finns
inget självändamål att bedriva olönsam produktion. Vi kommer se över
samtliga processer och verka för att våra leveranser ska tillhandahålla högre värde, vilket kommer resultera i bättre kundrelationer
och i förlängningen merförsäljning” säger Lars Thunberg.
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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 19 december 2017, 13.00 CET genom Koncernchef Lars Thunberg.

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 tre kompetensområden: engineering, tooling 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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