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Bandi förvärvar Frodin
Components
Kumla 2015-03-15
Bandi (AB Bandindustri), Skandinaviens ledande tillverkare av textila
bandprodukter, förvärvar Frodin Components som sedan 1997 har servat el, tele
och databranschen med smarta produkter för grossister och installatörer.
Förvärvet är ett steg i vidareutvecklingen av bolagets produktutbud och många
synergieffekter finns med redan från starten.
– Med Bandis breda kunnande och sortiment kommer vi att kunna bredda
såväl utbud som servicegrad gentemot våra kunder och jag ser fram emot
att Frodin Components nu fördjupar samarbetet med Bandi. Jag är mycket
glad över att verksamheten nu kan utvecklas vidare, säger Bennei Frodin,
grundare och ägare till Frodin Components.
Bennei kommer fortsatt att vara aktiv i verksamheten, nu som anställd inom
Bandikoncernen. Överlåtelsen kommer att ske den 1:a april 2015.
– Vi är mycket glada över att knyta till oss Frodin Components och Benneis
goda kunskaper om branschen. Vi har sedan länge varit leverantör till bolaget
och ser detta som ett viktigt steg i utvecklingen av vår produktportfölj och
service. Vårt erbjudande blir nu ännu starkare vilket kommer gynna våra
kunder. Som tillverkare och leverantör av bandprodukter liksom svensk
distributör av Velcro® kardborreprodukter känns sammangåendet naturligt
för båda parter, säger Johan Lindmark, VD på Bandi.
De produkter och varumärken som idag finns inom Frodin Components portfölj
kommer fortsättningsvis vara desamma. Sortimentet kommer kontinuerligt att
byggas på, utan att tumma på den höga kvalitet och service kunderna är vana vid.
Leveranser och fakturering kommer att ske från Bandi (AB Bandindustri) i Kumla
från och med den 1:a april 2015. Order och förfrågningar skickas fortsättningsvis
till Bennei Frodin.
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Bandi är ett familjeägt företag som sedan 1938 utvecklar och levererar textila bandprodukter, textiltekniska
helhetslösningar och skotillbehör till kunder över hela världen. Företaget sysselsätter 66 medarbetare
fördelat på huvudkontoret och fabriken i Kumla samt representationskontoret i Shanghai. Bandi är ett
företag i ständig utveckling där fokus ligger på innovativa lösningar, produkter med marknadens högsta
kvalitet och textilteknisk spetskompetens. Med kunnig personal och personlig service driver Bandi
utvecklingen framåt tillsammans med kunderna.
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Frodin Components startades 1997 av Bennei Frodin. Målsättningen var lika tydlig då som nu – att vara
en konkurrenskraftig leverantör till återförsäljare som tillhandahåller installationsmaterial för tele och
data. Styrkan finns i kvalitetsprodukter från etablerade tillverkare samt mycket fördelaktiga priser. Frodin
Components samarbetar bland annat med Hubbell®, Velcro® och Mecatraction.

