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BC Försäljnings AB expanderar
SMV Industrier i Smålandsstenar köpte i 
början av året BC Försäljnings AB. Nu har 
det forna Stockholmsföretaget expanderat 
bland annat genom flera nyrekryteringar. 
– Det finns en stor potential här i Småland, säger 
Björn Carlström, BC Försäljnings tidigare VD.

Björn Carlström startade BC Försäljnings AB i 
Huddinge utanför Stockholm 1982. Företaget säljer 
industriförnödenheter och har framför allt arbetat 
med verktyg för skärande bearbetning inom verk-
stadsindustrin. 

I februari 2009 såldes företaget till SMV Industrier 
i Smålandsstenar.

– Här i Smålandsstenar har vi stora lokaler, med 
bra lager och logistik, säger Magnus Torell som till-
sammans med Ingemar Torell äger SMV Industrier 
samt nu även BC försäljnings AB.

– På 1970-talet såldes flera hundra pressar varje år 
men på senare år har det minskat. Då är det viktigt 
att hitta andra områden som kan komplettera vår 
verksamhet.

Bättre service

De båda företagens verksamheter ligger i övrigt 
nära varandra och enligt Björn Carlström var SMV 
tidigare en potentiell kund till BC.

– I och med köpet säljer vi nu utrustning som vi 
själva kan provköra. Nu kan vi ge en bättre service 
till våra kunder, säger Magnus Torell.

Hela personalstyrkan på BC Försäljnings AB med 
utesäljare och administrativ personal.

BC fokuserar på att växa

I samband med förvärvet av BC Försäljnings AB 
satsar SMV på expansion. Bland annat har man 
gjort ett antal nyrekryteringar. Säljkapaciteten har 
ökat med totalt tre anställda.

– Vi vill skapa en lite tightare leverantörsrelation 
och vi vill komplettera med nya produkter som 
passar in i verksamheten. Vår fokusering är på att 
växa, säger Magnus Torell.

– BC är ett komplement som kan skapa syner-
gieffekter förutom sitt eget värde, säger Ingemar 
Torell.

Tekniska mässan

BC Försäljnings AB kommer att ha lager, logistik 
och administration i Smålandsstenar. Säljarna ska 
precis som tidigare vara ute och resa för att träffa 
kunderna. De kommer utgå från totalt sex olika 
orter runt om i Sverige: Skövde, Göteborg, Eskils-
tuna, Västervik, Huddinge och Smålandsstenar.

– Tidigare hade vi ett blankt område här i Småland 
så vi har stora möjligheter framöver, säger Björn 
Carlström som kommer arbeta kvar i företaget.

I våras medverkade BC Försäljnings AB på näring-
slivsmässan Affärsracet i Anderstorp. I höst väntar 
Tekniska mässan i Stockholm den 13-16 oktober 
samt Elmia Subcontractor den 10-13 november.

SMV Industrier i Smålandsstenar har köpt BC 
Försäljnings AB. Björn Carlström, företagets förre ägare, 
tar i hand med Magnus Torell, ny ägare till företaget.


