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VA Automotive tar ny order
VA Automotive erhåller produktionsorder från IAC. Ordern har ett totalt
produktionsvärde om ca 5-7 MSEK och löper i 4-6 år med start 2019.
Initialt ska vi konstruera och tillverka pressverktyg inom VA Tooling.
Dessa verktyg har ett produktionsvärde om ca 3,5 MSEK. Verktygsordern
är tidigare kommunicerad och därmed exkluderad i de 5-7 MSEK som
detaljproduktionen avser.
”Arbetet med verktygen påbörjas inom kort och första leverans av detaljer
sker under Q1 2019, meddelar Lars Thunberg, CEO på VA Automotive.”
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Koncernchef, VA Automotive
lars.thunberg@va-automotive.com
Mobil +46 70 143 30 40

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 9 januari 2018, 08.45 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 Stockholm Certified
Advisers 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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