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Tillväxtligan – vinnaren 2012 i Gävleborg
Två gånger om året publicerar Almi Företagspartner GävleDala AB listan på de 10 företag i
Gävleborgs län som vuxit mest under det senaste verksamhetsåret. I slutet av året utses det mest
snabbväxande företaget i länet till vinnare av årets Tillväxtliga. Syftet är dels att lyfta fram
framgångsrika företag som inspiration för andra företag, dels att visa att det händer spännande
saker i näringslivet.
-

Växande företag är viktiga för en region. Växande företag anställer, bidrar till nyskapande
och dynamik samt utvecklar nätverk med underentreprenörer, säger Hans Astorin, VD
Almi Företagspartner GävleDala AB.

Det finns många snabbväxande företag i länet. Samtliga företag på 10 i topp – listan 2012 har en
tillväxt på över 125 % under det senaste året.
-

Vi har för närvarande en konjunktur i avmattning och särskilt under hösten har många
företag upplevt det trögare på marknaden. I ett sådant läge är det extra viktigt att vi har
företag som satsar, växer, expanderar och anställer, tillägger Hans Astorin.

Vinnare av Tillväxtligan 2012 i Gävleborgs län är Reklambutiken i Sverige AB, Gävle.
Företagets omsättningsökning är imponerande 317 %. Företaget levererar reklamartiklar med
logotryck till stora, såväl som små, företag och föreningar över hela landet. Sedan 1996 säljer man
också via egen hemsida.
Almis Tillväxtliga 2012:
Listan med de mest snabbväxande företagen i Gävleborgs län:
Placering, företag och ort
Omsättningsökning
1. Reklambutiken i Sverige AB, Gävle
> 300 %
2. Corab Assistans AB, Gnarp
> 200 %
3. Styr och Ställer AB, Gävle
> 150 %
4. Heimdall Industrigolv AB, Gävle
> 150 %
5. Gefle Ångkök AB, Gävle
> 125 %
6. Nymans Svets & Montage AB, Gävle
> 125 %
7. Kraftkonsult i Skandinavien AB, Söderhamn
> 125 %
8. Nordic Br AB, Gävle
> 125 %
9. World Wide Welding i Hudiksvall AB, Näsviken > 125 %
10. Fobe Produktion AB, Näsviken
> 125 %
Mer information – du är välkommen att kontakta:
Reklambutiken i Sverige AB: Ingrid Andersson, försäljningschef, 026 – 495 77 09.
Almi Företagspartner GävleDala AB: VD Hans Astorin, 070 – 301 96 90.

Bakgrundsfakta för Tillväxtligan
För att vara kandidat till att hamna på Tillväxtligan gäller följande kriterier:
§ 5 – 249 anställda
§ 5 – 500 mkr i omsättning
§ Positivt resultat
§ Sunda finanser
§ Tillväxten har ej skett via förvärv
Om Almi
Almi erbjuder lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser ”från idéer till
framgångsrika företag”. Visionen är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att
utvecklas. Det kan gälla en idé om en ny produkt eller tjänst, att starta ett nytt företag eller att
utveckla ett befintligt företag. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära
kunderna via 40 kontor över hela landet.

