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Familjeägd koncern från Göteborg förvärvar

Thomas Concrete Group fortsätter sin expansion i USA
Göteborgsbaserade Thomas Concrete Group förvärvar tillgångarna i amerikanska Georgia
Transit Mix, LLC dba Williams Bros. Concrete, med 3 betongfabriker i Georgia. Koncernen
stärker därmed sin position på betongmarknaden i delstaten.
Williams Bros. Concrete är ett företag som tillverkar fabriksbetong i Cumming, Acworth och Jasper
med 50 anställda och 35 tyngre lastbilar. Förvärvet förstärker koncernens redan starka position i
delstaten Georgia.
"Vi ser en tydlig uppgång på den amerikanska marknaden”, säger Hans Karlander, VD och
koncernchef i Thomas Concrete Group AB. “Förvärvet av Williams Bros. Concrete passar bra in i
Thomas-familjen. Vi gläder oss åt en stark position på en växande marknad där vi nu kommer att
kunna leverera bättre service till ännu fler kunder. I linje med vår övergripande strategi, byter Williams
Bros. Concrete namn till Thomas Concrete och får samma varumärkesidentitet som övriga
koncernen.”
Förvärvet av Williams Brothers innebär att den amerikanska verksamheten förväntas öka sin
omsättning med mer än 140 000 kubikmeter fabriksbetong per år. Antalet invånare i Atlantaregionen
ökar och den växande ekonomin innebär fortsatta investeringar i byggande, både när det gäller
bostäder, logistik och kommersiella byggnader, vilket bidrar till en ökad efterfrågan på byggmaterial.
Koncernen har nu 63 fabriker i Georgia, South Carolina och North Carolina.
Koncernen har totalt 133 fabriker i Sverige, Polen, Tyskland samt USA och är den största, oberoende
leverantören av fabriksbetong på dessa marknader. I Sverige har koncernen även två fabriker som
tillverkar färdiggjutna betongelement samt äger en bergtäkt för export i Norge.
Med ett så omfattande nätverk av fabriker, har koncernen en närhet till kunder och byggarbetsplatser,
vilket minskar avstånden för transporter. Eftersom betongmarknaden i mångt och mycket är av lokal
karaktär, är detta en stor fördel, inte bara ur ett konkurrensmässigt perspektiv utan även av miljöskäl.
”Vår strategi är att växa ansvarsfullt och bygga en ännu starkare koncern. Vår framgång är beroende
av det mervärde vi kan leverera till våra kunder varje dag och att därigenom kunna kalla oss
specialisterna på betong”, tillägger Karlander.
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Thomas Concrete Group AB:
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar
högkvalitativ betong för platsgjutet byggande. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, Sverige, av
Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige.
Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 1350 anställda, producerade 2014 3,2 miljoner m3
betong och omsatte ca 3,2 miljarder SEK. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB.
www.thomasconcretegroup.com
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