Arvika 18 februari 2020

Information till våra kunder och leverantörer!
All verksamhet i AB Somatherm (556200-6931) kommer från och
med 1 mars 2020 att övergå till två nya bolag:
Somatherm Heating & Drying (559241-8007)
Somatherm VVS AB (559241-7991)
Jan-Olov Olsson har valt att gå i pension efter många år i AB Somatherm och vill tacka för sig.
Andreas Lind kommer att fortsätta jobba med inköp och försäljning inom Somatherm Heating &
Drying.
Alla anställda kommer att finnas kvar och för dig som kund kommer det inte ske några
större förändringar annat än nya kontakt- och bankuppgifter.

Somatherm Heating & Drying kommer att ägas och ledas av Niclas Söderholm som har jobbat inom AB
Somatherm i snart 30 år och som under lång tid varit ansvarig för produktområdena handdukstorkar och
handtorkar. Som delägare kommer Niclas att ha Magnus Johansson som närmast kommer från Ebeco i
Göteborg.
Somatherm Heating & Drying AB kommer att ta över och fokusera på de produkter som ingår i
produktområdena handdukstorkar och handtorkar.

Somatherm VVS AB kommer att ägas av Patrik Frödin som har jobbat inom AB Somatherm i drygt 22 år
och som varit ansvarig för produktområde Tryckhållning, Avgasning & Avskiljning samt VVS Armatur de
senaste 10 åren. Patrik kommer vid sin sida att ha Roger Andersson som affärspartner och delägare. Roger
har de senaste 6 åren arbetat som försäljningschef på Vaillant Sveriges kontor.
Somatherm VVS AB kommer att ta över och fokusera på de produkter som ingår i Tryckhållning, Avgasning
& Avskiljning samt VVS Armatur.

Vad kommer att ändras från 1 mars 2020?
För dig som kund eller leverantör siktar vi på att allt kommer att flyta på friktionsfritt redan från och
med måndagen den 2 mars. När det gäller varuleveranser är vårt mål att det inte ska bli något avbrott 		
överhuvudtaget.
Om du är intresserad av handdukstorkar & handtorkar så kommer du framöver att vända dig till Somatherm
Heating & Drying AB. Om du är intresserad av tryckhållning, avgasning & avskiljning samt VVS armatur så
kommer du att vända dig till Somatherm VVS AB.

Besöks- och leveransadress
Somatherm Heating & Drying AB (559241-8007)
Somatherm Heating & Drying AB
Bangårdsgatan 1
671 31 Arvika
Växel: 0570-727750
www.somatherm.se

Bank:			Nordea Bank
Bankgiro:		

Framgår av fakturorna från Somatherm Heating & Drying AB

Kontaktpersoner		Område 		E-post
Niclas Söderholm		
Magnus Johansson		
Andreas Lind			
Robin Kristoffersson		
Peter Karlsson			
Mathias Lind			

VD, försäljning		
Försäljning		
Inköp, försäljning
IT, lager, support
Lager, support		
Administration		

niclas@somathermhd.se
magnus@somathermhd.se
andreas@somathermhd.se
robin@somathermhd.se
peter@somathermhd.se
mathias@somathermhd.se

Övriga viktiga E-post adresser
Offerter				
Order				
Generell info			
Leverantörsfakturor		
Support				

offert@somathermhd.se
order@somathermhd.se
info@somathermhd.se
faktura@somathermhd.se
support@somathermhd.se

Besöks- och leveransadress
Somatherm VVS AB (559241-7991)
Somatherm VVS AB
Bangårdsgatan 1
671 31 Arvika
Växel: 0570-727750
www.somatherm.se

Bank:			

Westra Wermlands Sparbank

Bankgiro:		

Framgår av fakturorna från Somatherm VVS AB

Kontaktpersoner		Område 		E-post
Roger Andersson		
Patrik Frödin			
Kent Dahlström			
Robin Tång			
Per Efraimsson			
Simon Karlsson			
Sebastian Andersson		
Madeleine Stavgren		
Elin Fyrberg			

VD, försäljning		
Inköp, försäljning
Försäljning		
Försäljning		
Lager, support		
Lager, support		
Lager			
Administration		
Administration		

roger@somathermvvs.se
patrik@somathermvvs.se
kent@somathermvvs.se
robin@somathermvvs.se
per@somathermvvs.se
simon@somathermvvs.se
sebastian@somathermvvs.se
madde@somathermvvs.se
elin@somathermvvs.se

Övriga viktiga E-post adresser
Offerter				
Order				
Generell info			
Ekonomi		

offert@somathermvvs.se
order@somathermvvs.se
info@somathermvvs.se
ekonomi@somathermvvs.se

Ordererkännande ska skickas till beställaren, förnamn@somathermvvs.se
Leverantörsfakturor skickar ni till, ekonomi@somathermvvs.se

Vi vill passa på och tacka alla kunder, leverantörer och övriga intressenter för 47 goda
år i AB Somatherms namn. Det har varit en både spännande och arbetsam resa och vi
önskar nu Niclas & Patrik lycka till med verksamheten framöver i sina respektive bolag!
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		________________________		________________________
		Jan-Olov Olsson				Andreas Lind

