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Flame Security Sweden AB byter namn till Flame Security International Europe AB
och utvecklar verksamhet i Australien !!
Vi går en spännande framtid till mötes:
Vårt företag Flame Security Sweden AB blev hösten 2017 kontaktade av företagsledare och
investorer i Australien som hade hört talas om vårt arbete här i Sverige med att utveckla
miljövänliga och effektiva flamskyddsmedel. Det slutade med att vi under 2 veckor i
oktober 2017 hade dessa personer på besök här i Sverige då vi bl.a. visade upp vår verksamhet och våra miljövänliga och patenterade flamskyddsprodukter på Mora Siljan Flygplats. Vi besökte även fabriken VASCO AB i Fjällbacka där vi tillverkar alla våra produkter.
IKEA i Älmhult ville också möta oss för att diskutera framtida samarbetsprojekt. Det blev ett
så stort intresse för vår verksamhet från våra Australienska gäster, att vi nu under 2018
gemensamt startat Flame Security International Pty Ltd. med säte i Australien. Vi har också
tecknat samarbetsavtal med Australienska staten som under 4 år bekostar forskningsverksamhet genom University of New South Wales (UNSW) där 3 professorer, inom olika
kompetensområden, med sina respektive forskarteam ska arbeta med att utveckla effektiva
& miljövänliga flamskyddsprodukter och teknik inom en mängd olika områden. Satsningen
gäller initialt den svenska och Australieska marknaden men intressenter har redan planer
för en mer omfattande satsning på världsmarknaden. Vi har erhållit ca 70 milj. kr från både
australienska staten och investorer för detta utvecklingsprojekt. Det är mycket spännande
att vara med i teknikens framkant och utveckla produkter och system för effektiv och miljövänlig brandbekämpning.
Vår Svenska verksamhet har därför under hösten 2018 bytt namn till Flame Security
International Europe AB och som namnet antyder kommer vi att ansvara för den
Europeiska marknaden.
Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer och få ta del av era tankar och synpunkter.
OBS! Vår hemsida kommer härmed att vara föremål för en omfattande revidering och vi ber
om överseende för det.
/ Mats Lorensson CEO

