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Thomas Concrete Group expanderar i Tyskland  

Thomas Concrete Group har förvärvat 4 fabriker för produktion av fabriksbetong i 

Niedersachsen och Schleswig-Holstein i Tyskland. “Detta är ett strategiskt viktigt steg för att 

stärka vår position på den Tyska marknaden” säger Hans Karlander, VD och Koncernchef på 

Thomas Concrete Group. 

 

De förvärvade fabrikerna ligger i Bremervörde, Elmshorn, Hohenlochstedt och Ratzenburg. Företaget 

har nu totalt 21 fabriker i norra Tyskland. De fyra nya fabrikerna har en årlig produktion om ca 100 000 

m3. Samtidigt lämnar företaget regionen Mecklenburg-Vorpommern.  

 

Dotterbolaget Thomas Beton GmbH i Tyskland har liksom övriga koncernen mycket hög kompetens 

inom forskning och utveckling. I Sverige finns sedan länge C.Lab  i Göteborg, som är ett oberoende 

forskningscentra och ackrediterat betong-lab. Thomas Concrete Group erbjuder ett brett sortiment av 

fabriksbetong och betong för tekniskt mycket krävande projekt samt även vissa typer av pre-fabricerad 

betong.  

 

“Vi ökar nu vår marknadsnärvaro i ett för oss viktigt område och kan samtidigt dra nytta av 

synergieffekter med våra övriga fabriker. Vi kommer att kunna ge service till fler kunder och samtidigt 

bli mer effektiva” tillägger Hans Karlander.  

 

 

För mer information vv kontakta: 

Hans Karlander,  

VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB 

hans.karlander@thomasconcretegroup.com     

Telefon: 010 450 50 00 

 

 
Thomas Concrete Group AB: 

Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativ betong 

för platsgjutet byggande. Företaget etablerades 1954 i Karlstad, Sverige, av Martin Thomas och driver i dag 

verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 1100 

anställda, producerar 2,8 miljoner m3 betong per år och omsatte under 2013 ca 2,6 miljarder SEK. Dotterbolaget i 

Sverige heter Thomas Betong AB.  
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