1:1 Regionalt investeringsstöd till Martin Fredin Precision AB
RS2020/2596
Om företaget

Företaget är inriktat på maskinbearbetning och flerfunktionssvarvning med kunder i både
Sverige och Europa. Företaget har 16 anställda, omsätter 34 miljoner kr och finns i
Ljusdals kommun.

Sökt belopp/Total investering

2 459 033 kr / 7 025 808 kr

Övriga finansiärer

Egna medel 1,1 miljoner kr och banklån 5,9 miljoner kr.

Förslag till beslut

Bifall 2 459 033 kr som motsvarar 35 % av totalt stödberättigade kostnader 7 025 808 kr.

Investeringens syfte

Företaget avser investera i maskiner till ett sammanlagt värde av 7 025 808 kr som bl.a.
inkluderar 5-axlig fräsmaskin, robotautomation, 3D printer, förinställningsutrustning och
verktygshanteringssystem.

Målområde & prioritering

Målområde konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad med prioritering
insatser som stärker och utvecklar industrin och dess konkurrenskraft.

Motivering

Investeringen görs för att möta den hårda konkurrensen från låglöneländer där företagets
enda chans att konkurrera och behålla arbetstillfällen i regionen är att ha hög kvalitet i
kombination med en så effektiv produktion som möjligt med hög grad av automatisering.
Investeringen gör det möjligt tillverka flera nya produkttyper, minskar ledtiderna avsevärt
samt möjliggör produktion även under de timmar på dygnet när ingen personal finns på
plats. Det är en stor och viktig investering för Ljusdal som är stödområde A. Viktigt för
företaget ligga lång framme med ny teknik genom samarbetsprojekt med Linköpings
universitet kring 3D tillverkning och vara referensföretag för Sandviks utveckling av egna
programvaror. Två utrikes födda anställda och investerat i värmeåtervinningssystem.
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Finansiell information från senaste bokslut
RS 2020/2596

Ägare/koncernstruktur

Företaget ägs till 100% av Martin Fredin. Det finns även ett moderbolag GSS
Fredin AB som även det ägs till 100% av Martin Fredin.

Omsättning

34 012 000 kr

Resultat efter finansiella
kostnader

3 792 000 kr

Antal anställda (kv/m)

1 kvinna och 15 män.

Utdelning till aktieägare

Dotterbolaget Martin Fredin Precision AB har gjort utdelningar på 300 000 kr,
700 000 kr och 1 000 000 kr de tre senaste åren som förts uppåt till
moderbolaget GSS Fredin AB. Inga utdelningar har gjorts från moderbolaget
GSS Fredin AB vilket innebär att inga pengar har lämnat koncernen.
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Jämställdhet, miljö och jämlikhet
RS 2020/2596

Mans- eller kvinnodominerad
bransch (SNI-kod)

Mansdominerad

Strukturerat arbete med miljö,
jämställdhet och likabehandling.

Investerat i värmeåtervinningssystem som tar tillvara spillvärme för uppvärmning
av lokalen. Företaget är måna om att ha en modern maskinpark som förbrukar
mindre energi och smörjoljor. Företaget tar gärna emot utrikes födda anställda
och har i dagsläget två stycken anställda från annat land.

Kollektivavtal

Ja
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