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Pressrelease                                                                                

 

Addtech förvärvar Drivhuset AB 

Drivhuset AB kommer att ingå i BEVI-gruppen som därmed stärker sitt kunderbjudande. 

BEVI AB är ett av Nordens största företag inom elektriska drivsystem och kraftgenerering.  
Drivhuset AB är ett företag med hög kompetens inom drivteknik och drivsystem.  
Bolaget har 7 anställda och är beläget i Mjölby.  
 
"Jag är mycket glad över att välkomna Drivhuset till BEVI. Jag är övertygad om att detta är bra för 
båda bolagen och för våra kunder. Med förvärvet utvecklar vi möjligheten att leverera 
energieffektiva produkter och miljösmarta lösningar. Vi stärker vår kompetens för att möta 
framtidens krav", säger BEVI`s VD Mathias Nilsson.  

"Att vara en del av Addtech/BEVI som är en komplett leverantör kommer att stärka vårt 
kunderbjudande. Vi är mycket glad för detta viktiga steg i den framtida utvecklingen av vårt företag", 
säger ägarna till Drivhuset Claes Löfgren, John Palmér, Ricard Löfgren och Victor Linné.  
Drivhuset AB´s produkter kommer att ingå i BEVI´s befintliga produktsortiment. 

Som ett resultat av detta förväntar sig företaget att bättre kunna möta den ökade efterfrågan från 
kunderna på integrerade system och helhetslösningar. Företagen riktar sig till stor del till samma 
marknadssegment där många kunder kommer att dra nytta av det stärkta utbudet. Förutom breddat 
produktsortiment kommer förvärvet av Drivhuset AB att tillföra ytterligare expertis inom området. 
Genom förvärvet har bolaget nu 90 anställda och planerar för fortsatt expansion. 

Blomstermåla, 10 januari 2023. 

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Mathias Nilsson, VD, BEVI AB  070-619 66 56 
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Om Drivhuset  

Drivhuset AB startades 2007 av Claes Löfgren och John Palmér. Båda har arbetat med 
frekvensomriktare och dess tillämpningar under mer än 35 år i olika roller. 
Drivhuset AB har byggts upp kring denna erfarenhet och medarbetare har noga valts ut efter sina 
kunskaper och de ledord företaget står för. Drivhuset AB har stor samlad erfarenhet av 
motorstyrningar, frekvensomriktare och mjukstartare samt dessa produkters användningsområden, 
funktioner, applikationer och tillbehör. 
Målsättningen är att vara en leverantör och partner med stor kompetens inom dess område och med 
ett produktutbud där man kan leverera både komponenter samt kompletta paket eller lösningar för 
motorstyrning och andra applikationer inom Industri, HVAC och VA. 
 

Om BEVI  

BEVI AB är ett av Nordens största företag inom elektriska drivsystem och kraftgenerering. 
Sedan 1931 har företaget tillverkat elmotorer till olika industrier världen över.  
Elmotorerna står i centrum för verksamheten och man ligger i absolut framkant när det 
gäller produktutveckling av energieffektiva drivsystem. 
Genom korta leveranstider och egen produktionsanläggning kan man snabbt ta fram 
specialmotorer för många olika användningsområden, även de mest krävande miljöerna. 
Sammantaget över BEVI-gruppen erbjuder man ett omfattande sortiment av elmotorer, 
generatorer, transmissioner, kraftelektronik, lindningsmaterial och startutrustningar. 
BEVI utför service på elektriska maskiner i egen serviceverkstad, i fält 24/7 och erbjuder även 
jourservice som är tillgänglig 365 dagar om året. 


