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Nytt rekordresultat för ACM 2019 
ACM har gjort ett stabilt 2019 och vi ser fram emot nya utmaningar under 2020. 2019 blir vårt 
tredje år i rad med förbättrat resultat och vi överträffar vårt tidigare rekord från 2018. 
Omsättningen minskar från 106 miljoner SEK till 100,5 miljoner men affärsmix och stabil 
kostnadsutveckling gör att resultatet blir något bättre. Samtidigt har konjunkturen gjort att 
volymerna har minskat inom vissa segment. Vi bedömer att den effekten planar ut under 2020 
men har beredskap för att hantera ytterligare försvagning av efterfrågan på vissa områden. Vi 
har stort fokus på nya projekt där ambitionen är att etablera oss inom nya produktområden i 
de kundsegment där vi har en stark position. I november 2019 tog vi beslutet att lägga ned vårt 
bolag i Frankrike då utvecklingen av affärerna med pappersindustrin i Frankrike och Belgien 
inte har varit tillfredsställande. Vi koncentrerar oss återigen till industrin i Norden där vi är 
väletablerade sedan mer än ett decennium. Emil Engvall, VD

Stort fokus på lager och logistiklösningar 
Vi på ACM har som grundidé och målsättning att vara en lokal 
leverantör till våra kunder där vi kan erbjuda stor flexibilitet 
och leveranssäkerhet på transporter.  

Med lager på två orter i Sverige 
har vi skapat ett tryggt distribu- 
tionsnätverk där vi kan erbjuda 
både snabba och kostnadseffek- 
tiva leveranser samtidigt som vi 
kan samleverera produkter från 
flera olika producenter. För att 
kunna möta våra kunders krav på 
flexibilitet samtidigt som vi kan 
hålla transportkostnaderna nere 
kan vi utföra ompackning till optimal förpackning och pall-
storlek samt att vi utnyttjar både bil, båt och järnväg för våra 
transporter. Läs gärna mer här: 
https://acmgroup.se/nyheter/acm-med-fokus-pa-logistik-
och-transport/ 

 

ACM etablerade i kosmetikbranschen 
Sedan Imerys lanserade sortimentet av mineraler till 
kosmetik, ImerCare®, 2013 har vi succesivt byggt upp en 
kundbas inom kosmetikbranschen i Sverige, Finland och 
Norge. Imerys mineraler i form av kaolin, perlit, diatomit och 
talk används med fördel i formuleringar med en ekologisk 
profil. Våra kunder har framgångsrikt utvecklat formuleringar 
inom ett antal olika områden baserat på dessa mineraler. De 
används idag i bl.a. masker, ansiktskrämer, scrubprodukter, 
solkrämer, hårvax, deodorant och tandkräm. Dessa mineraler 
kan ge en mängd intressanta egenskaper såsom reologi, 
opacitet, absorption, mattering, skumbildning och scrub-
effekt. Produkterna är certifierade i enlighet med Ecocert 

och Cosmos. ACM kan tillsammans med Imerys bidra med 
idéer om möjligheter med detta sortiment och arbetar som 
lokal partner med de logistiklösningar som krävs för att 
möjliggöra kontinuerliga leveranser. 
 
 
BONDSTAR® – Teknik för torrstyrka 
I årtionden har torrstyrkemedel varit kända i pappersindu-
strin och dess litteratur. Det kan vara både naturliga och 
syntetiska produkter. Exempel är stärkelse och produkter 
baserade på polymerer. 

 
 
ACATs BondStar® produkter är huvudsakligen baserade på 
polymerer och de verkar genom en interaktion mellan 
aldehyd och hydroxylgrupper. Styrkorna framkallas redan i 
presspartiet som sedan utvecklas i torkpartiet. De kraftfulla 
bindningarna stärker arkstrukturen och öppnar för nya 
möjligheter inom papperstillverkningen. BondStar® produkt-
erna från ACAT har haft stora genombrott under de senaste 
åren. Läs mer här: https://acmgroup.se/nyheter/bondstar-
teknik-for-torrstyrka/ 
 


