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LMT Group stärker sin plattform – förvärvar PLM Group
LMT Group är en teknikhandelskoncern och består av bolagen Ravema med
verksamhet i Sverige, Norge och Finland samt Din Maskin med verksamhet i
Sverige och Norge. Koncernen har ca 185 anställda och omsätter ca 900 MSEK.
Tillsammans med PLM Group kommer LMT Group att skapa en solid och stark
plattform som bas för bolagens framtida konkurrenskraft.
PLM Group är Dassault Systèmes SolidWorks största partner inom mjukvara för
produktinnovation i norra Europa med över 5000 industrikunder i Norden och Baltikum.
Sedan 2014 är PLM Group också återförsäljare av 3D-printningsmaskiner från 3D Systems,
HP och MarkForged. PLM Group omsätter ca 350 MSEK, har ca 130 anställda och över 20
års erfarenhet att hjälpa sina kunder att snabbare och mer kostnadseffektivt tillverka
innovativa kvalitetsprodukter. För mer information om PLM Group: www.plmgroup.se
”Förvärvet är i linje med vår strategi att satsa på handel mot industrin där teknikfrågor och
tillhörande kompetens är kärnan, det ger oss också möjlighet till nya produkt- och
marknadsområden”, säger Jörgen Fredsson, CEO LMT Group AB.
“Tillsammans med LMT Group kan vi skapa och erbjuda omfattande lösningar inom Industri
4.0 och digitalisering till våra kunder”, säger Jan Lundström, CEO PLM Group.
Bolagen i LMT Group är ledande inom sin genre och levererar produktionslösningar genom
maskiner, automation, verktyg, industriförnödenheter och tillhörande eftermarknad till nordisk
verkstadsindustri. Bolagen vill skapa ett unikt värde för kunden och bygga upp långsiktiga
affärsrelationer samt ta ett helhetsansvar i processen. Detta gör man genom ledande
produkter och leverantörer såsom Mazak, Hoffmann Group, Prima Power samt kompententa
och kreativa medarbetare.
LMT Group har som långsiktigt mål att bygga en bred och stabil plattform inom värdebaserad
teknikhandel. Genom att bygga gruppen inom olika teknikområden med liknande affärsidéer
skapar vi utrymme och kraft för framtida tillväxt inom respektive bolag. Detta ökar också vår
marknadsnärvaro samt möjlig penetration inom framtida tillväxtområden såsom 3D-printning.
För mer information kontakta:
Jörgen Fredsson, CEO LMT Group, +46 370 488 50 jofr@ravema.se
Om LMT Group och Liljedahl Group
LMT Group består av två företag Ravema (Sverige, Norge och Finland) och Din Maskin
(Sverige och Norge). www.lmtgroup.se
LMT Group är ett av sju helägda innehav i det familjeägda Liljedahl Group.
Liljedahl Group är även största ägare i det noterade bolaget Bufab AB (publ).
Koncernen har totalt 1400 anställda och omsätter 11 miljarder. www.liljedahlgroup.se

