
SURTE. Kraftelektro-
niks vd och ägare, 
Björn Svensson, sedan 
20 år avvecklar sitt 
engagemang i företaget 
av åldersskäl.

I flera år har man sökt efter 
en industriell partner för att 
skapa synergieffekter och 
att vidareutveckla verksam-
heten. Detta har nu lyckats 
genom att Kraftelektronik 
förvärvats av det indiska 
kraftelektronikföretaget 
Associated Powercon Equip-
ment Pvt Ltd med säte i Pune 
(som ligger c:a 175 km väster 
om Mumbai).

Denna strategiska allians ger 
Kraftelektronik tillgång till 
den snabbt växande indiska 
marknaden för sina produk-
ter och till ett utökat produkt-
sortiment på de etablerade 
marknaderna genom kom-
plettering med Powercons 
produkter. Det har dessutom 
redan identifierats stora möj-

ligheter i att samordna inköp 
och produktutveckling för 
att öka slagkraften.

För att säkerställa ett smidigt 
och effektivt överlämnande 

av verksamhe-
ten kommer 
nuvarande vd 
och befint-
lig ledning 
att under en 
ö v e r g å n g s -
period aktivt 
finnas kvar i 
bolaget. För-
utom en pla-
nerad utnäm-

ning av en ny Verkställande 
Direktör har den nye ägaren 
inga planer på personalför-
ändringar i Sverige-verk-
samheten.

Målsättningen med samgå-
endet är att uppnå en snabb 
och lönsam tillväxt både 
i Indien och Sverige och 
därmed skapa nya arbetstill-
fällen i Surte och Växjö   
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v Utgångspris 945 000:-

v 4 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 73 kvm

v Tomt 2 992 kvm Naturtomt

v Byggt 1968, ombyggt 1998

v Adress: Grandalen 715

På naturskönt läge med naturen som granne

ligger denna mindre villa på naturtomt. Isolerad

gäststuga med värme, stor härlig altan i söder-

läge. Närhet till badsjö. Mäklare Joakim Olsson

Vägbeskrivning: Från Göteborg kör Rv 45 norr

mot Älvängen/Skepplanda. Från Rv 45 Tag av

mot Skepplanda och följ Skepplandavägen/

Kvarnabovägen ca 11km från Skepplanda.

Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1676

SKEPPLANDA - GRANDALEN

v Utgångspris 1 395 000:-

v 5 rok, varav 4 sovrum

v Boyta 106 kvm

v Tomt 1 062 kvm Sluttning

v Byggt 1909, Renoverat i omgångar

v Adress: Kvarnabovägen 4

Mysig och charmig renoverad 1 ½-plansvilla

med fristående vedeldad bastu. Till huset finns

två uteplatser. Centralt i gemytliga Skepplanda

med närhet till skola, dagis, simhall, service och

kommunikationer. Mäklare Joakim Olsson

Vägbeskrivning: Från Göteborg kör Rv 45 norr

mot Älvängen/Skepplanda. Tag av Rv 45 mot

Skepplanda, fortsätt på Skepplandavägen till

Skepplanda. Tel: 0303-74 62 50

Webbnr: 5410-1705

SKEPPLANDA -CENTRALT LÄGE

Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

Kraftelektronik får ny ägare
– Björn Svensson säljer av åldersskäl

Kraftelektronik i Surte får en indisk ägare.


