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Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors 
expanderar till Turkiet genom 
förvärvet av Telform
Lesjöfors har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av 
aktierna i Telform, en turkisk fjädertillverkare. Genom affären 
utökar Lesjöfors sin produktionsplattform, i linje med sin 
ambition att bygga den ledande gruppen inom fjäder-, tråd- och 
bandkomponenter.

Telform är en turkisk tillverkare av industrifjädrar till den inhemska och internationella 
marknaden. Kundbasen är diversifierad med försäljning till mer än 30 länder och olika 
branscher som vitvaror, bygg, fordon, elektronik och andra. Tack vare sitt kunnande och 
kundfokus har företaget växt framgångsrikt med sina befintliga kunder över tid. Bolaget har 
cirka 140 anställda och genererar intäkter om cirka 11 miljoner Euro per år med god 
lönsamhet.

Förvärvet ligger i linje med Beijer Almas modell för värdeskapande förvärv och är ytterligare 
ett steg i Lesjöfors ambition att konsolidera marknaden för industrifjädrar och innebär en 
expansion till en ny geografi med tillväxtpotential.
 
Lesjöfors vd, Ola Tengroth, kommenterade förvärvet: "Lesjöfors har följt Telform under en 
period och vi är imponerade av företagets verksamhet och kultur, som vi är övertygade om 
kommer att passa väl som en del av Lesjöfors. Genom förvärvet av Telform utökar Lesjöfors 
sin produktionsplattform och kapacitet för lågkostnadsproduktion, vilket möjliggör 
ytterligare produktionsoptimering i linje med Lesjöfors övergripande strategi. Dessutom ger 
förvärvet Lesjöfors tillgång till en ny marknad som är väl positionerad för att gynnas av ökad 
nearshoring. Jag ser därför fram emot att arbeta tillsammans med företaget och dess 
ledningsgrupp för att fortsätta utveckla och växa Telform.”
 
Telforms vd och finanschef, Buket Böke och Melis Dülger Yilmaz, tillade: "Vi är mycket glada 
över att Telform nu blir en del av en global koncern med lång erfarenhet och kunskap om 
vår bransch. Vi uppskattar Lesjöfors decentraliserade struktur och ser fram emot att 
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fortsätta utveckla företaget ytterligare.”

Transaktionen förväntas ha en marginellt positiv inverkan på Beijer Almas vinst per aktie 
och förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2022.

För ytterligare information:
Vd och koncernchef Beijer Alma, Henrik Perbeck, 018-15 71 60

Om Beijer Alma AB
Beijer Alma AB är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och 
industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, 
Habia Cable som är en av Europas största tillverkare av specialkabel och Beijer Tech med 
starka positioner inom industrihandel och tillverkning i nordiska nischbranscher.
Beijer Alma är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap-lista.
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