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Sundsvall den 2 april 2020

Polskenet är ett investmentbolag som investerar i små och mellanstora bolag i Norrland. Vi kan och känner till regionen på ett sätt som få 
investerare gör och avser att, ur ett investerar- och bolagsperspektiv, vara den mest attraktiva norrländska affärspartnern. Polskenet ska, 

genom att förvärva och vidareutveckla företag i regionen, generera en god avkastning över tid.

PRESSMEDDELANDE
Polskenet Invest AB går in som huvudägare  
i FoBe Produktion AB. Polskenet tillträdde  
bolaget den 31 mars 2020. 

FoBe Produktion AB är ett framgångsrikt verkstadsbolag som  
är specialiserat på tjänster inom skärande bearbetning. Bolaget  
tillverkar komponenter på uppdrag åt verkstadsbolag där flera  
av kunderna är multinationella industrikoncerner.
Kundrelationerna bygger på kvalitet, leveranssäkerhet  
och hög servicegrad.

  - Vårt fokus på dessa tre saker har gjort oss till en pålitlig  
partner i alla lägen, säger Tomas Forsberg som är en av grundarna 
till bolaget. Att leverera i tid och med rätt kvalitet är avgörande  
för att inte störa kundernas egen tillverkningsprocess. 

I dagsläget levererar FoBe bearbetade stålkomponenter till bland annat gruv- och 
fordonsindustrin.

FoBe grundades av bröderna Tomas och Magnus Forsberg år 2001 och verksamheten bedrivs  
i lokaler belägna i Näsviken, strax utanför Hudiksvall. Bolagets maskinpark är modern och produktio-
nen i hög grad automatiserad genom robotceller. På FoBe arbetar ca 20 anställda. Bröderna Forsberg 
ser fram emot det nya samarbetet med de nya huvudägarna Polskenet Invest AB och kommer fortsatt 
att jobba vidare i bolaget samt kvarstå som delägare. Genom försäljningen till Polskenet tror de båda 
grundarna att bolagets utvecklingsmöjligheter förbättras och på sikt kan leda till en ökad tillväxt.

Polskenet Invest AB kommer att tillsätta två av sina grundare i styrelsen för bolaget. Peter Byström 
som styrelseordförande samt Ulrika Burman Sveder som styrelseledamot.  

För mer information: 

Om FoBe Produktion AB
Företaget är specialiserat på skärande bearbetning och levererar komponenter åt multinationella 
industrikoncerner. Försäljning sker mot företag som bl a tillverkar maskin- och transportutrustning åt 
gruvindustrin.
www.fobeproduktion.com

För mer information v g kontakta:

PETER BYSTRÖM, VD POLSKENET INVEST AB
peter.bystrom@polskenet.se Tel 0706-55 55 24

ULRIKA BURMAN SVEDER, IR POLSKENET INVEST AB
ulrika.burmansveder@polskenet.se Tel 0708-49 18 22


