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En unik produkt på ett nytt
affärsområde–
Blue Sky Connection

Nytt år med nya krafter
2013 blir ett spännande år med vidgade vyer och
ett nytt affärsområde. Även om världsekonomin
inte är på topp strävar vi ständigt framåt genom
att förnya och förbättra.
I början av januari befann sig Linus Hsu, Supplier
Development, Simon Borgström, Logistics, och
Anna Persson, Styrelsemedlem, i Kina för
leverantörsuppföljning och etablering av nya
leverantörer. Största fokus på resan var att utbilda
vår nya leverantör i Cheng du om hur vi på APe
arbetar med kvalitetssäkring. Cheng du är Kinas
största stad till ytan och med stor statlig satsning
är den just nu det snabbast växande området i
landet. Efter givande dagar, om APe:s arbetssätt
med QAS, ser vi nu fram emot ett bra och
långsiktigt samarbete.

Efter två års produktutveckling kan APe
nu stolt berätta om lanseringen av vår
helt egenutvecklade produkt BSCPower Pole. BSC-Power Pole är ett
kraftverk som bygger på grön energi
från vind- och solkraft, den utrustas
sedan med WiFi-system, LED-belysning
och övervakningskamera. Fördelar med
BSC-Power Pole är att den är helt
miljövänlig,
kostnads-effektiv
och
behovet att dra kablar under mark
försvinner,
då
den
är
helt
självförsörjande av ren energi.
Med sitt unika utförande ser vi på APe
en stor potential i den här produkten.
Redan i dagsläget samarbetar vi med
partners som är marknadsledande inom
sina områden, samt fått väldigt positiv
respons av andra marknadsaktörer. För
mer information kontakta Boo Persson,
boo.persson@ape.se.

Bilden till höger visar vår idag fullt
utrustade BSC-Power Pole som är
placerad på vårt lager och logistik
center på Sporregatan 22 i Malmö.

Stora möjligheter med ny styrelse
I höstas valdes en ny och yngre styrelse in i moderbolaget, som tillträdde efter årsskiftet. Den
nya styrelsen leds nu av Anders Nelson, VD på Backahill AB, som har flera framgångsrika år
med sig inom fastighetsbranschen. Tillträder gör även Ulf Sennvall, inköpschef på Gyttorp,
som besitter gedigen kunskap om inköp och gjutgods från flera år som ansvarig för
gjutgodsinköp på Volvo CE. ”Det känns mycket bra att nu ha en styrelse med diversifierad
spetskompetens för framtida utveckling av organisationen” säger Boo Persson, VD på
Engineering Company Allan Persson. Kvar sedan tidigare sitter även Boo Persson och Anna
Persson.
Vi på APe vill tacka Anders Pålsson som efter 22 framgångsrika år i styrelsen nu avgår.
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