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B r o m m a :  1 7  j u n i  2 0 1 7  

PRESSMEDDELANDE  
A C T E  S O L U T I O N S  A B ,  B O X  4 1 1 5 ,  S E - 1 7 1  0 4  S O L N A  

Den 14 augusti tillträder Johnny Hedlund som ny VD för ACTE Solutions AB. Johnny kommer närmast som VD 

från Waystream AB, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur inom fiberbaserade bredbandsnät. 

”ACTE Solutions AB har idag en nischad och stark position på marknaden inom industridatorer samt IoT och 

M2M. Vi ser att det finns betydande potential att fortsätta utveckla ACTE och skapa betydande tillväxt framåt. 

Johnny, med sin gedigna erfarenhet inom teknikbranschen, har precis rätt profil för att lyckas med uppdraget, 

och vi har stark tilltro till att han är rätt person för att fortsätta föra ACTE till nästa nivå. 

Som VD för ACTE får Johnny ett övergripande ansvar för att säkra och stärka tillväxten framåt.” säger Ulf Gladh 

koncernchef för divisionen Electronics inom Lagercrantz Group. 

”Det känns både roligt och spännande att ta klivet över till ACTE, som är ett mycket intressant bolag med en 

lång och stark historik. ACTE har, som många, gjort resan från att vara en ren distributör av 

elektronikkomponenter till att erbjuda specialistkompetens inom kundanpassning av produkt- och 

systemlösningar för industridatorer och kommunikationslösningar inom IoT/M2M.  

Tanken är att vi ska bli ännu tydligare med våra lösningserbjudanden och vilka mervärden det tillför kunderna. 

Jag kommer inte in med en helt ny vision utan ska tillföra lite nya tankar. Det händer mycket inom det här 

området idag och det faktum att dagens industri befinner sig i stor förändring med ökad digitalisering, ändrade 

strukturer och behov skapar fantastiska möjligheter för ACTE att stärka sin position som en ledande leverantör 

av de mest betydande och progressiva teknikföretagen inom svensk industri” säger Johnny Hedlund. 

OM ACTE Solutions AB 

ACTE Solutions har genom åren utvecklas från att vara en ren distributör av elektronikkomponenter till att 

erbjuda specialistkompetens inom industridatorer och trådlös kommunikation som kundanpassning av produkt- 

och systemlösningar och kommunikationslösningar inom IoT/M2M. 

Mervärdet tillförs genom specialistkunskap, teknisk utveckling, kundanpassning, produkter från ledande 

leverantörer, vår och produkternas lokala närvaro med huvudkontor i Stockholm, produktion och lager i 

Göteborg och lager i Norrköping.  

Vi finns främst i de branscher där kunderna ställer höga krav på produkter och lösningar, certifiering och 

myndighetskontroll. Exempel är kontroll av produktion och underhåll av hårdvara inom industriautomation, 
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navigerings- och övervakningsutrustning för fartygs-, transport-, och säkerhetsbranschen och medicinteknisk 

utrustning inom sjukvården m.m. Inom kommunikation erbjuder vi förutom traditionella produkter för trådlös 

kommunikation, M2M, även molntjänster och kundanpassade IoT-lösningar av hårdvara genom vårt varumärke, 

ACTE Connect tillsammans med tillbörliga partners.  

Våra kunder är främst OEM-kunder inom elektronikbranscherna industriautomation, transport, medicin, marint, 

säkerhet och militärt.  

Produktområden är industridatorer och IoT/M2M, där vi kan erbjuda box PC, panel PC, kort, displayer, 

industriell ethernet, rackservrar, kraft och tillbehör för industridatorer, antenner, Bluetooth-moduler, 

GSM/3G/LTE-moduler, GPS och GLONASS, ISM-radio, routrar och terminaler, WiFi och tillbehör för trådlöst.  

ACTE ingår i koncernen Lagercrantz Group, Division Electronics och vi finns i Sverige, Norden och Europa. 

 

Om Lagercrantz Group  

Lagercrantz Group är en ledande leverantör av värdeskapande teknik med marknadsledande positioner i 

expansiva nischer.  

En värdeskapande teknikgrupp inom B2B som erbjuder egna produkter och produkter från ledande 

leverantörer. Koncernen består av cirka 45 företag, som alla fokuserar på mervärde i nischer, d v s att erbjuda 

specifik teknik till specifika kunder på specifika marknader. 

V Ä N L I G A  H Ä L S N I N G A R ,  

U L F  G L A D H  


