
Vilka är Finncont?

Experter på cirkulär ekonomi med ett grönt DNA. Det viktigaste

för oss är att säkerställa kontinuitet och en renare framtid för

kommande generationer.

Vårt mål är kontinuitet, Continuity.



Finncont Group
Företaget grundat 1974 i Virrat i Finland

Moderbolag Finncont Group Oy, Finland 
Finncont Oy, Finland 
Finncont Ympäristötuotteet Oy, Finland 
Finncont AB, Sverige 

- 100 % finskägt

- Omsättning ca 345 MSEK (2021)

- Finncont har ca.160 anställda (2021)

- Vi verkar på en global marknad



”Vi håller vårt löfte”

Våra värderingar: 
Tillit- Trust

Tillit mellan personal, företag, kunder och
leverantörer.

Stort antal återkommande kunder.
De litar på resultaten av vårt samarbete och
för att vi håller våra löften.



Våra värderingar : 
Resultat -Profit

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt eget och våra
kunders resultat.

Vi uppnår detta genom:
- Kontinuerlig tillväxt inom försäljning och produktivitet.

- Ökad lönsamhet genom maximering av resurser, och genom
kvalitetssäkrade processer.

Ett bra rörelseresultat och en god tillväxt garanterar
utvecklingen av vår och våra kunders verksamhet över tid.

”Vi har en lönsam tillväxt”



”Vi är stolta över vår kompetens”

Vår värderingar : 
Kompetens - Expertize

Finncont vill vara en föregångare gällande produkter och
tjänster som stödjer en cirkulär ekonomi.

- Vi utvecklar vår kompetens kontinuerligt.

-Vi söker lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

-Vi säkerställer en kontinuerlig utveckling av vår kompetens
genom att skapa en omgivning som stödjer lärandet och
möjligheten att lära sig.



Era kontakter i Sverige 

Magnus Westerholm Louise Halkjaer Michael Hovferhagen

’Jag som säljare har en stor möjlighet att

påverka produkternas utveckling när vi får

önskemål från kunderna i och med att vi

har egen tillverkning.’

’Att sälja handlar inte om siffror, det 

handlar om relationer’

’I Finland är Finncont redan känt som ”best in class”, 

med produkter och produktion i världsklass. 

Vi har allt i våra egna händer och behöver bara

berätta för Sverige hur bra vi är. ’



Hela processen i egna händer

Testade och godkända produkter enligt gällande 
standard.

Egen produktutveckling 
- Finncont Design Studio®

ISO 14001 and ISO 9001 certifierade

Garanterad trygghet



Produktsortiment



Sverige är vackert
- när det är rent!


