
  
 

 
 

 
 

 

P R E S S R E L E A S E 
 Göteborg 2020-04-09 

Maskinparken Sverige AB startar Finansbolag: 

   

Som ett led i vår pågående satsning startar nu Maskinparken Sverige AB ett helägt dotterbolag som 
heter Maskinparken Sverige Finans AB.  
Maskinparken Sverige Finans AB skall kunna erbjuda våra kunder finansiella helhetslösningar på ett 
bransch-anpassat sätt som ingen kunnat erbjuda tidigare.  
Varje bransch är unik så även vår, vilket svarar mot behovet av en specialanpassad 
finansieringslösning för alla de maskiner vi erbjuder i vår produktportfölj. Denna 
finansieringslösning kommer innefatta hyra eller leasing med tillhörande fullserviceavtal och 
garanti. Vi kommer ha ett system som är anpassat för vårt segment till 100% som svarar mot våra 
kunders högt ställda krav och behov.  
 
- Vi ser fram emot att välkomna kunder till Maskinparken och numera även Maskinparken Sverige 
Finans AB. Vi kommer genom uppstarten av vårt Finansbolag erbjuda nya alternativ när ni väljer att 
köpa en ny maskin. Det är något som vi länge sett en efterfrågan på. Vi kommer att kunna lämna 
mycket snabbare finanserbjudande än tidigare då vi inte sitter i knät på andra aktörer på marknaden 
säger Thomas Lövström VD på Maskinparken Sverige AB. 
 
Röster om Maskinparken Finans: 
”Det känns helt rätt för oss att ta nästa steg i utvecklingen, Det kommer gynna kunderna att det nu 
finns en aktör i branschen som driver utvecklingen” 
Peter Karlsson anläggningschef på Maskinparken Kinna. 
 
 ”De traditionella finansbolagen som vi arbetar med sedan tidigare har kanske inte den 
branschspecifika insyn eller förståelsen vi besitter. Denna kunskap får vi nu chansen att förverkliga där 
vi kan skräddarsy en specialanpassad finansieringslösning för just våra kunders önskemål och behov”   
Michael Jansson anläggningschef på Maskinparken Stockholm.  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Thomas Lövström, VD Maskinparken. +46 706 540 816, thomas.lovstrom@maskinparken.se 
 
Maskinparken Sverige AB 
Maskinparken är ett innovativt och växande företag för professionella maskiner inom park- och 
markvårdssegmentet. Vi tillhandahåller maskiner, serviceverkstäder, servicebilar, butiker, reservdelar, 
utbildningar med mera. inom vårt marknadsområde. Vi erbjuder marknadens bästa helhetslösning 
för den professionella användaren inom markvård. Vi sysselsätter ungefär 80 personer och vi hoppas 
att kunna växa väsentligt inom de närmsta åren. 
 
För utbud och information besök: 
maskinparken.se och följ oss på Facebook och Instagram 
 


