Teddington Components AB (556653-8640) fusioneras med Teddington AB (556305-8410)
Teddington Components AB och Teddington AB har under lång tid verkat i samma lokaler och haft
samma ägare samt gemensam administration. Nu tar vi beslutet att fusionera båda bolagen till ett
gemensamt i Teddington AB. Detta kommer juridiskt att ske 2018-01-01.
Syftet med fusionen är att stärka upp vår automationsavdelning och minska vår interna
administration vilket kommer att skapa mer personella resurser som kan serva våra kunder med
teknisk support och fortsatt god service.
Produktportföljen kommer att breddas väsentligt och vi kan nu erbjuda Er ett stort sortiment
kvalitetsprodukter från ledande tillverkare i världen:
Elektroniska och mekaniska processinstrument för att mäta/övervaka tryck, temperatur, nivå och
flöden i vätske- och gasapplikationer. Regulatorer för att styra temperaturer i processer, små
pumpar, samt miniatyrkomponenter för vätskor och gaser som till exempel: magnetventiler,
backventiler, pilotventiler, proportionalventiler, miniatyrcylindrar, kopplingar och tillbehör mm.
Ingenting kommer att förändras för Er som kund förutom att Er juridiska partner från och med
2018-01-01 kommer att vara Teddington AB.

Vi ber er uppdatera Ert leverantörsregister enligt uppgifterna nedan:

Företagsuppgifter
Teddington AB
Speditionsvägen 17
142 50 SKOGÅS
Org. nr: 556305-8410
Moms nr: SE556305841001
Säte:
Huddinge
Hemsida: www.teddington.se

Telefon:
E-mail:
Order:
Inköp:
Ekonomi:

08-50520760 vxl
info@teddington.se
order@teddington.se
purchase@teddington.se
accounts@teddington.se

Bank:
Bankgiro:
Swift:
EUR IBAN:
USD IBAN:
SEK IBAN:

Danske Bank
173-8475
DABASESX
SE43 1200 0000 0132 7011 2416
SE64 1200 0000 0129 9021 1748
SE65 1200 0000 0132 7011 2408

”kunskap och engagemang sedan 1963”

Kontaktpersoner
Managing Director (VD)
Richard Maier
Tel: 08-505 207 64
E-mail: richard@teddington.se
Sales Manager Automation
Tomas Olsson
Tel: 08-505 207 66
E-mail: tomas@teddington.se

Sales Engineer
Johnny Nilsson
Tel: 08-505 207 63
E-mail: johnny@teddington.se

Sales Support & Purchasing
Marianne Abrahamsson
Tel: 08-505 207 62
E-mail: marianne@teddington.se

Senior Sales Engineer
CG Wassberg
Tel: 08-505 207 72
E-mail: cgw@tedcomp.se

Vi är säkra på att vår nya organisation kommer att uppfattas som positiv av Er samt att den breddade
produktportföljen kommer att öppna upp möjligheter till ytterligare affärssamarbete och ett
fördjupat fortsatt gott samarbete.

Tveka inte att höra av Er om ni har några frågor kring den nya organisationen!

Vänliga hälsningar

Richard Maier
VD / tel: 08-505 207 64

”kunskap och engagemang sedan 1963”

