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Umeå den 2 december 2011 
 
 
 
 
 
Sharp förvärvar Sharp Center i Västerbotten 
 
Sharp Center i Västerbotten AB, med ett 40-tal medarbetare vid kontoren i 
Umeå och Skellefteå, har förvärvats av Sharp Electronics (Nordic) AB.  
 
Företaget etablerades 1997 och har sedan 2002 drivits som ett Sharp Center med 
Thomas Olovsson och Tomas Westman som ägare och företagsledare. Inriktningen 
är lösningar för dokumenthantering, IT och telefoni för företag och organisationer. 
 
Under Thomas och Tomas ledning har företaget utvecklats till ett av Nordens mest 
framgångsrika Sharp Center. Verksamheten har växt stadigt år från år med god 
lönsamhet. Företaget är i dag regionens ledande leverantör av lösningar inom 
dokumenthantering, IT och telefoni, med ett 40-tal medarbetare på kontoren i Umeå 
och Skellefteå. 
 
Förvärvet av Sharp Center i Västerbotten AB är en del i Sharps långsiktiga strategi 
att förstärka sin närvaro inom viktiga regioner i Norden. Thomas Olovsson och 
Tomas Westman stannar kvar i ledningen för företaget. 
 
– Den här lösningen är den absolut bästa som jag kunnat tänka mig, säger Thomas 
Olovsson. Med Sharp får företaget nu en långsiktig och stabil ägare med rejäla 
resurser. Vi tillför Sharp en gedigen erfarenhet inom IT och Telefoni, samtidigt som vi 
säkerställer at Sharp Center i Västerbotten AB kan utvecklas ytterligare och drivas 
vidare i samma anda som tidigare. Det här är en riktigt bra lösning för såväl våra 
kunder som våra medarbetare. 
 
Sharp Center i Västerbotten AB utsågs 2006 till ett av Dagens Industris snabb-
växande ”Gasell-företag” och utnämndes 2009 till Årets Företagare i Umeå. Thomas 
Olovsson och Tomas Westman har också fått flera interna utmärkelser inom Sharp-
organisationen för sina insatser. 

 

-------- 
  
Andra pressmeddelanden och bilder på Sharps produkter finns att hämta på 
www.mynewsdesk.se/pressroom/sharp 
 
För mer information, kontakta
Thomas Olovsson, 090-10 95 00, 070-377 02 00, thomas.olovsson@sharpcenter.se 
Henrik Flink, nordisk affärsområdeschef, 070-200 70 14, henrik.flink@sharp.eu 
Herman Lundquist, nordisk marknadsansvarig, 070-533 9092, herman.lundquist@sharp.eu 
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Sharp Electronics (Nordic) AB, 08-634 36 00, www.sharp.se 
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Om Sharp 
Sharp Corporation är ett japanskt företag och en global utvecklare av innovativa lösningar. Som 
ledande leverantör inom LCD- och digitalteknik erbjuder Sharp ett av marknadens bredaste och mest 
avancerade utbud av hemelektronik, informationssystem och elektronikkomponenter. 
Sharp Corporation har 64 000 medarbetare runt om i världen och koncernens försäljning uppgick till 
motsvarande över 200 miljarder kronor det senaste räkenskapsåret. Sharp är ett miljömedvetet företag 
med en global miljöstrategi och produktion av energisparande och energiproducerande produkter.  
Sharp sponsrar fotbolls-EM 2012.  
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