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Företagets aFFärsIDé är att genom långva-
riga samarbeten tillgodose sina kunders behov 
av tunnplåt av högsta kvalitet. Från sitt effek-
tiva stålservicecenter i Karlstad kan de erbjuda 
företag inom industri-, bygg-, fordons- och vit-
varutillverkning klippt, spaltad eller hasplad 
tunn- och bandplåt. De säljer till industrikunder 
över hela Sverige men till viss del även till övriga 
Skandinavien och Baltikum. 

I stålBranscHen finns idag många aktörer och 
efterfrågan på stål är inte lika stor som innan, vil-

ket leder till en marknad med pressade priser och 
tuff konkurrens. Enligt Richard Ralsgård gäller det 
att sticka ut och leverera en produkt med hög kva-
litet tillsammans med god service och flexibilitet. 
Företaget har långa och nära samarbeten med sina 
kunder och arbetar utifrån deras behov och öns-
kemål.
- För oss är det viktigt att vårda våra relationer och 
göra ett bra jobb gentemot kunden. Vi brukar frå-
ga våra kunder hur vi kan hjälpa just dem, förkla-
rar Richard.

enlIgt rIcHarD har det hänt mycket i företaget 
sedan den svenska ståljätten SSAB köpte upp fin-
ska Ruukki i våras. Då deras största konkurrenter 
gått ihop lämnar det utrymme för ArcelorMittal 
att växa. De är välkända på marknaden och ses 
som ett starkt, verksägt alternativ. Under året har 
företaget jobbat intensivt med sin marknadsfö-
ring och Richard har märkt av ett ökat intresse för 
deras tjänster vilket lett till en mer stabil försälj-
ning.

genoM stor kompetens, erfarenhet och långa 
kundrelationer kan ArcelorMittal BE Group leva 
upp till visionen om ett kompetent, flexibelt och 
pålitligt företag med hög leveranssäkerhet.  
- Vi är ett riktigt bra företag med mycket bra per-
sonal, lagom stora och specialister på vår produkt. 
Vi vet vad vi pratar om helt enkelt, sammanfattar 
Richard Ralsgård.

Den kompetenta 
partnern inom tunnplåt

”Vi är ett riktigt bra 
företag med mycket 
bra personal, lagom 
stora och specialister 
på vår produkt.  
Vi vet vad vi pratar 

om helt enkelt”  
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ArcelorMittal BE Group SSC AB i Karlstad erbjuder skräddarsydda lösningar 

för allt inom tunn- och bandplåt. Företaget ägs till hälften av ArcelorMittal som är 

världens största stålproducent, och till hälften av BE Group som är en ledande stål-

distributör i norra Europa. Richard Ralsgård är företagets VD sedan två år tillbaka. 

Med drygt 25 år i stålbranschen på olika företag och positioner, har Richard skaffat 

sig en bred produktkunskap och ett riktigt stort kontaktnät.

Stålplåten med högsta korrosionsskydd!
Det är vi som säljer Magnelis® i Sverige. En metallbelagd plåt som håller längre. Mycket längre!

Blekegatan 7, 652 21 KARLSTAD • 054 85 13 20  

www.arcelormittalbegroup.se


