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Kiwa säljer dotterbolag till Bromma Air
Maintenance (BAM)
När coronaviruset slog till med full kraft blev flygbranschen en av de mest
drabbade branscherna. Kiwas dotterbolag Force Kiwa Aerospace Testing
(FKAT) har haft det riktigt tufft det senaste året. Därför bestämde sig
ledningen i Kiwa Sverige att se över FKAT:s framtid.
När åtgärder som korttidspermitteringar och försök till att få ut personal på
andra uppdrag inom Kiwa inte hjälpte bestämde ledningen för att avyttra
bolaget Force Kiwa Aerospace Testing, som ingår i Kiwas svenska
bolagskoncern. Ganska snabbt efter beslutet visade Bromma Air Maintenance
(BAM) intresse och nu har alltså köpet gått igenom. FKAT har personal både i

Västerås och stationerade på Arlanda. Dansk och norsk personal hyrs också in
på flygplatserna Kastrup respektive Gardemoen.
Den nya ägaren BAM tar över 100 % av ägandeskapet från och med 2021-0801. Bolaget har större möjligheter att driva FKAT vidare och har fler
synergieffekter med sin övriga verksamhet och har därför bättre chanser till
större lönsamhet.
- All personal ingår i köpet, vilket innebär att alla som jobbar på FKAT
kommer att fortsatt vara anställda i FKAT. Det känns otroligt bra att vi under
de här omständigheterna har hittat ett alternativ som gör att FKAT kan leva
vidare och utvecklas med sin nya ägare, säger Kiwas vd Erik Landgren.
BAM breddar i och med köpet sitt utbud med oförstörande provning som
FKAT kan bidra med. Det innebär att BAM blir en One Stop Shop för alla
flygbolag.

Kiwa är en internationell leverantör av tjänster inom besiktning, provning,
certifiering, teknisk konsultation och utbildning. I Sverige är vi mer än 700
medarbetare som utgår ifrån våra kontor runt om i landet, från Kiruna i norr
till Malmö i söder.
Kiwa är en del av den globala Kiwa-koncernen, som har verksamhet i över 40
länder. Tillsammans arbetar vi för att skapa säkerhet, trygghet och hållbar
utveckling för våra kunder världen över.
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