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 Ernströmgruppen ”skriver” in sig i Bondtech 

 

Under senaste åren har det blivit vanligare att tillverkning av bland annat 
komponenter, reservdelar och verktyg görs anpassat efter behov, i stället för att 
endast förhålla sig till specifika standarder. Till följd av detta har 3D-skrivare 
blivit alltmer vanliga. 3D-skrivare kan både användas av konsumenter och 
företag, när standardiserade produkter inte uppfyller behovet. Skrivarna 
förbrukar endast det material som krävs för tillverkning av en produkt, vilket 
bidrar med en positiv inverkan på miljön, jämfört med konventionella 
produktionsmetoder. Ernströmgruppen ser stor potential i denna marknad och 
Bondtech som bolag. Med Ernströmgruppen som ägare kommer Bondtech 
bygga vidare på sitt globala ledarskap i sin nisch. 
 
Sedan etableringen 2014 har Bondtech snabbt utvecklats till en global teknisk 
marknadsledare av nyckelkomponenter till 3D-skrivare. Bolaget utvecklar, konstruerar 
och tillverkar högpresterande komponenter som gör det möjligt att öka 
utskriftshastigheten, spara tid och minska kostnaderna för 3D-utskrifter. Bondtech har 
blivit utsett som årets Gasellföretag och bolagets grundare har varit nominerad som 
Årets Entreprenör. Kunderna finns över hela världen och bolagets exportandel är över 95%. 
Bondtech har 18 anställda och bedriver sin verksamhet från bolagets lokaler i Värnamo. 
 
I takt med att Bondtech växt har Bolaget blivit en helhetsleverantör och breddat sin 
produktportfölj till att idag leverera kompletta extrudersystem. Systemet består av 
matarhuvuden (Extruder), materialsmältning (Hotends) och materialdispensering 
(Nozzlar). Utöver dessa huvudprodukter säljer Bondtech även diverse tillbehör såsom 
drivhjul, kablage med mera. 

Entreprenörerna, Martin Bondéus och Henrik Engqvist kommer att fortsätta driva företaget 
med strategiskt stöd från Ernströmgruppen. 

”Vi gläds åt att Ernströmgruppen har valt att bli vår partner. Tillsammans kommer vi att 
kunna realisera våra ambitiösa planer för Bondtech. Ernströmgruppens stöd och 
industriella kunskap kommer att vara till stor nytta för bolagets fortsatta utveckling”, 
säger Martin Bondéus, grundare av Bondtech. 

Bondtech kommer att ingå i affärsområdet ”Global Niche Products” med Håkan Skutberg 
som affärsområdesansvarig. ”Bondtech har en fantastisk möjlighet att fortsätta växa 
inom en het marknad som fortsatt kommer att revolutionera industrin med nya 
applikationer och tillverkningsmöjligheter”, säger Håkan. 
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Bondtech blir det fjärde bolaget inom Global Niche Products. Håkan fortsätter: ”Vi är glada 
att kunna inkludera Bondtech i vår växande portfölj av nischade bolag med en ledande 
marknadsposition. Vi har under processen arbetar nära bolaget för att förstå hur vi kan 
samarbeta för att tillföra värde till bolaget och hjälpa Bondtech att nå ut till nya 
marknader.” 

 

Om Bondtech 
Bondtech bildades 2014 och har sedan starten haft en kraftig tillväxt med god lönsamhet. Bolaget 
har sitt huvudkontor i Värnamo och omsatte 2021 44 MSEK.   

 

Om Ernströmgruppen 
Ernströmgruppen är en familjeägd industrikoncern och förvärvskonglomerat som tillsammans 
med entreprenörer vill bygga bättre företag för framtida generationer. Ernströmgruppens 
affärsmodell, ”samlad entreprenörskraft”, bygger på fyra generationers nationella och 
internationella erfarenheter av att kombinera det bästa från småföretagandet; entreprenörsanda, 
engagemang, och effektiva beslutsvägar, med det bästa från storföretagandet, såsom finansiell 
stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. Bolagets verksamheter spänner över allt från 
marinsäkerhetsutrustning och teknikhandel, till leverans av komponenter och tjänster för 
energieffektivisering av industrier och fastigheter. Ernströmgruppen består idag av mer än 40 
företag med en total omsättning runt 3,5 miljarder kronor och har över 1100 anställda i Norden och 
norra Europa.  

 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Håkan Skutberg 
Affärsområdeschef Global Niche Products, Ernströmgruppen 
hakan.skutberg@ernstromgruppen.com  
www.ernstromgruppen.com 
 
Martin Bondéus 
VD, Bondtech AB 
martin@bondtech.se  
www.bondtech.se  
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