
Allmänt om AQ 
 

AQ är en av Sveriges ledande leverantörer av Komponenter och System till krävande industrikunder. 

Bolaget är noterat på Aktietorget.  

     

Koncernen består av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och, i samarbete med 

övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar för kunden. 

Koncernen har två affärssegment Komponenter som producerar stansad plåt, transformatorer, kablage, formsprutad 

termoplast och mekaniska detaljer samt System som utvecklar och producerar kraft- och automationslösningar samt 

kompletta maskiner i nära samarbete med kunden.  

     

AQ har drygt 2 700 anställda i Sverige, Polen, Bulgarien, Kina, Estland, Indien och Italien.  

År 2010 hade AQ en omsättning på drygt 1,9 Miljarder SEK. 

AQ har högsta kreditvärdighet AAA.  

www.aqg.se 
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Företagsförvärv 
 
AQ Holmbergs AB har idag tecknat avtal med ägaren till Vadstena Industriplast AB, Rolf 
Hellström, om köp av samtliga aktier i bolaget. Övertagandet sker den 1 januari 2012. 
 
Vadstena Industriplast AB tillverkar formsprutade plastdetaljer för krävande 
industrikunder. Verksamheten omsätter ca 60 MSEK och har 40 anställda. 

AQ Holmbergs AB i Anderstorp har 50 medarbetare och en omsättning på ca 100 MSEK. 

Produktionen består av tunnplåtsstansning, formsprutning och montering. Kunderna finns 

inom telekom och fordonsindustrin. Bolaget är certifierat enligt ISO/TS16949 och 

ISO14001.  

Förvärvet görs som en kontant affär. 
 
Verksamheten kommer att samordnas med AQ Holmbergs AB och ledas av dess VD 
Anne Ericsson. Rolf Hellström kommer även fortsättningsvis att verka som platschef för 
verksamheten i Vadstena och även ingå i styrelsen i AQ Holmbergs AB. 
 
”Syftet med affären är att bredda AQ:s kundbas samt att erhålla rationaliseringsvinster 
genom att sammanföra kompetens, erfarenhet och produktion med AQ Holmbergs AB i 
Anderstorp” säger koncernchef Claes Mellgren.  
 
 
 
För ytterligare information kontakta:  

Koncernchef: Claes Mellgren 070 592 8338 

AQ Holmbergs VD: Anne Ericsson 070 398 7894 

 


