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Bästa vänner till Blount,  
 
Vårt företag har under det senaste året haft en mycket offensiv planering för tillväxt. I vårt filosoferande över 
riktningen framåt har vi samtidigt reflekterat över vårt förflutna.  

Resultatet är en stor känsla av tacksamhet för vårt företagsarv med hårt arbete och många innovationer – 
och inte minst de generationer av människor som gjort vår framgång möjlig. Detta inkluderar förstås alla 
medlemmar i vårt team, men även otaliga kunder, säljare och leverantörer – precis som du själv – som har 
samarbetat med vårt företag sedan 1947.  

Blount har bevittnat många milstolpar, sammanslagningar och förvärv under årens gång, och många av dem 
har haft stor betydelse vid olika tidpunkter. Där vi är nu har dock också stor betydelse – och det är för att vi 
nu vänder blad till ett nytt kapitel i vårt företags historia:  

Idag har vi äran att meddela att Blount ändrar namn till Oregon Tool med verkan från 2 juni. 
 

 
 
 
 
 
Valet av namn föll på Oregon Tool av flera olika anledningar, bland annat: 
 

- Namnet Oregon Tool låter oss hedra vårt ursprung, som förankras i vår grundare Joe Cox:s 
pionjäranda. Cox inspirerades av naturen – barrborrelarver, för att vara helt exakt – som gav 
honom idén till en modern sågkedjedesign i sin källare i Portland, Oregon. Hans design 
revolutionerade vår bransch och fortsätter att driva den framåt än idag. 

- Oregon är en obestridd ledare på den globala sågsvärds- och sågkedjemarknaden. Vi är säkra på 
att den drivkraft som finns i namnet Oregon Tool kommer att hjälpa vår organisation och 
varumärkesportfölj att uppnå våra tillväxtmål under de närmaste åren. 

- Eftersom Oregon Tool har ett stort inflytande över Oregons styrka på marknaden, kommer namnet 
samtidigt vara tillämpligt för en utökning av vår kundbas bortom skaran av professionella 
slutanvändare med ett sikte på fritidshantverkare och lansering av angränsande produktkategorier i 
framtiden.  

 
Denna utveckling kommer inte bara att vara positiv för vårt företag, utan även för våra kunder, säljare och 
leverantörer runt om i världen – med det slutliga målet att förbättra våra möjligheter att uppnå tillväxt och 
framgång tillsammans. 
 
Vi tackar dig för ditt stöd, och vi ser fram emot att samarbeta med dig som Oregon Tool i många år 
framöver.   
 
Häng med!  

 
 

 
 

Paul Tonnesen 
VD, Oregon Tool 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n7lNqKGeREo

