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Kabeltillverkning sedan 1992

K A B E LTI L LV E R K N I NG SEDAN 1992
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V Å R V I S I ON
Innovation är vårt ledord i hela vår verksamhet. Vår vision är att uppfinna, konstruera
och tillverka kabel för framtidens behov. Vi arbetar nära kunden för att skräddarsy
lösningar; rätt kabel för rätt applikation, förpackning eller system.
Vidare är vi innovativa i vårt arbete för en hållbar värld. Vi har byggt upp en produktion
av förnyelsebar energi: sol, vind och vattenkraft. Genom stora investeringar i detta
producerar vi mer grön el än vad vi själva förbrukar.
Den lokala bygden är viktig för amokabel som sponsrar såväl sjukvård som idrott.
Genom grundarnas ägarstiftelse avsätts varje år betydande belopp för att stimulera och
utveckla lokalregionens företag och institutioner.

V Å RT S A MHÄ L L S A N SVAR ( CSR)
Syftet med företagets samhällsansvar (CSR) är att maximera skapandet av
gemensamma värden, alltså inte bara vinst för aktieägarna utan även nytta för
företagets övriga intressenter i samhället i stort. Vi har alltid varit engagerade
och sett till att företagets samhällsansvar finns med i alla våra företagsvärderingar
och alltid som en viktig aspekt i vår verksamhet. Vi är numera delägare i den
lokala sjukvården, idrottsrörelsen samt förvaltar fastigheter lokalt. Vi har ett stort
idrottsintresse inom företaget med många aktiva bland våra anställda. Vi har valt
att stödja både stort och smått inom lokalidrotten, som Alstermoföretag har vi
idag till exempel ett fördjupat samarbete med AMO Handboll.

V Å RT HÅ L L B A RH ET SARBET E
Vi på amokabel arbetar för ett ansvarsfullt företagande, vilket betyder att vi
hela tiden är medvetna om hur företaget påverkar samhället och miljön. Det är
nära relaterat till hållbar utveckling – att balansera ekonomiska aspekter med
miljömässiga och sociala. Vi skapar värde för våra kunder och andra viktiga
intressenter samtidigt som strävan finns att hålla den negativa påverkan till ett
minimum.
*Ett exempel på vårt arbete är att vi under en lång tid systematiskt arbetat för att
koncernen i så hög grad som möjligt skall använda egenproducerad el från
förnyelsebara källor som vind, vatten och solkraft.

Investeringen av solcellsanläggningen 2016 är ett led av vårt aktiva arbete mot en hållbar utveckling. Tillsammans med energin som tillförs från de
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FA K TA OCH N Y CKELTAL
• Grundat i Alstermo 1992
• Huvudägare är Jan & Erlands stiftelse
• Antal anställda 175
• Försäljningen 2016 uppgick till 75 MEURO
• Fabriken i Alstermo omfattar 32 000 m² produktionsyta
• Fler än 8000 unika kabelkonstruktioner
• Våra energibolag genererar mer än 5 000 000 kW
• Lokalt representerade med säljkontor i Norge och Finland
• Tillverkning i Ungern samt Indien
• Certifierade i enlighet med SS-EN ISO 14001:2004 och SS-EN ISO 9001:2008

G L OB A L E XPA N SIO N
Amokabel sålde initialt enbart till den lokala marknaden, idag går istället den största
delen av försäljningen på export. Tillsammans med egna säljkontor samt omfattande
agent- och distributionsnät så är vi alltid globalt närvarande. Vi förser exempelvis flera
av världens största flygplatser med kabel och vår unika belagda luftledning elektrifierar
flera länder i Asien. Vår konsumentförpackade installationskabel finns i de flesta butiker
i Skandinavien.

KONTAKT SVERIGE

364 43 Alstermo • Sweden

SPECIAL
Kabelvägen 5
364 43 Alstermo • Sweden

INSTALLATION
Kabelvägen 5
364 43 Alstermo • Sweden

Filip Jidne • Försäljningschef
Telefon: +46 481 50891
E-post: filip.jidne@amokabel.com

Henrik Eriksson • Försäljningschef
Telefon: +46 481 508 71
E-post: henrik.eriksson@amokabel.com

Therese Gill • Försäljningschef
Telefon: +46 481 750 820
E-post: therese.gill@amokabel.com

KRAFT
Kabelvägen 5

KONTAKT NORGE
KRAFT
Einar Karlsen • Försäljningschef
Telefon: +47 948 300 03
E-post: einar.karlsen@amokabel.com

SPECIAL
Hermod Iversen • Försäljningschef
Telefon: +47 917 95 910
E-post: hermod.iversen@amokabel.com

KONTAKT FINLAND
KRAFT
Christer Ohls • Försäljningschef
Telefon: +35 850 559 2975
E-post: christer.ohls@amokabel.com

amokabel.com

