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Heliholding förvärvar Copterflyg
Östersundsbaserade Heliholding AB förvärvar flygbolaget Copterflyg AB i en satsning
för ökad marknadsnärvaro i Europa. Heliholding har sedan tidigare förmedlingsbolaget
Storm Heliworks AB som tillhandahåller projektbaserade helikoptertjänster i norra
Europa. Copterflyg är en väl etablerad och fungerande verksamhet som nu optimeras
utifrån Heliholdings vision att leverera skräddarsydda logistiklösningar där helikoptern
är det centrala verktyget.
Heliholding stärker upp verksamheten med det etablerade företaget Copterflyg. I och med detta ökar
det Östersundsbaserade företaget marknadsnärvaron i Svealand och Götaland samt Baltikum, vilket
också innebär ökad tillgång för kunden.
Heliholding har sedan tidigare förmedlingsföretaget Storm Heliworks och tar i och med förvärvet av
Copterflyg ännu ett steg i riktningen mot att bli marknadsledande i att leverera helikoterbaserade
helhetslösningar till kund.
-‐

Vi levererar hela lösningen vare sig det handlar om enstaka flygningar eller större
logistikflöden och landar dina projekt, säger Jens Sundqvist, delägare i Heliholding AB.

I och med köpet av Copterflyg har nu Storm Heliworks en egen flygorganisation. Det innebär en
kvalitetssäkring i ytterligare led. Kunden får också en direkt närmare koppling till det som kostar allra
mest i logistiken – helikoptern.
Om Copterflyg: Etablerat flygbolag med stor närvaro i Svealand och Götaland. Gedigen erfarenhet
finns hos både piloter och markorganisation av olika sorters flygningar, bland annat älginventering,
skogsvård, linjeinspektion, sling och eventflyg. Copterflyg finns också i Lettland där man utför
kvistsågning för det statliga elbolaget i hela landet.
Om Storm Heliworks: Kompetensföretag som levererar mer än bara flygtimmar. Med personlig
kontakt, stor kunskap, erfarenhet och glädje bistår Storm Heliworks kunderna med flexibla och säkra
helikoptertjänster där problemlösning står i fokus. Storm Heliworks kombinerar den vassaste piloten
med den mest optimerade utrustningen och den miljövänligaste helikoptertypen för att lösa kundens
behov säkert och kostnadseffektivt.
Om Heliholding: Moderbolaget i organisationen. Startades under 2012 av Stefan Larsson och
bröderna Jens och Dennis Sundqvist. Med mångårig erfarenhet av försäljning och utförande hos andra
flygoperatörer i bagaget såg man behovet av en helhetslösning för kundens logistikproblem. Man såg
även en stor förbättringspotential när det gäller effektiviteten hos riskhanteringen vid
interorganisatoriska verksamheter som involverar olika företagskulturer med kommunikativa
begränsningar.
För ytterligare information kontakta Jens Sundqvist på 070-616 00 95 eller info@heliholding.se

