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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 en attraktiv norrländsk affärspartner. Polskenet ska, genom att förvärva och 
vidareutveckla företag i regionen, generera en god avkastning över tid.

Nordprofil är norra Norrlands största tillverkare av byggplåt till tak  
och fasad, med verksamheter på flera orter. Från anläggningarna i  
Örnsköldsvik, Umeå och Luleå levererar man kompletta lösningar till 
kunder i regionen. 

– Företagets nisch är kompletta plåtlösningar som hantverkarna ska kunna montera själva 
på plats. Vi tillverkar de flesta av plåtprofilerna själva och kompletterar med plåtslageri-
produkter av alla slag, berättar Jens Hardegård, VD. Med personlig service av erfaren 
och kunnig personal får kunden hjälp med helheten, oavsett om det gäller en friggebod 
eller en industrihall. Kunden kan vara allt från en privatperson till ett företag.

Jens Hardegård har ett förflutet som vice VD i Polarbröd och valde efter ett antal år  
i bolaget att satsa på plåtsverksamhet i Örnsköldsvik. I Vännäs utanför Umeå, driver Kent 
Grönlund och Rickard Jakobsson, motsvarande verksamhet. Nuvarande gemensamägda 
bolaget Nordprofil, bildades år 2018 genom ett samgående och har sedan dess vuxit 
snabbt. Det omsätter i dag 140 mkr och har 37 anställda. 

Anledningen till att de tre ägarna vill sälja en stor del av bolaget i detta skede, säger 
Jens Hardegård beror på att de haft en ”fin tillväxtresa” ett antal år. De har successivt 
gått från att vara enskilda, lokala aktörer till att bli en gemensam regional aktör. 
– Det kräver resurser, såväl ekonomiska som kompetensmässiga, för fortsatt tillväxt.  
Därför har vi sökt en lösning med en partner som kan hjälpa oss att fullfölja detta,  
berättar Jens Hardegård.  

Nordprofils vision att vara ”bäst i Norrland” på plåt, och därigenom vara branschens 
naturliga val för alla aktörer, kommer fortsatt att gälla. 
– Tillsammans med Polskenet ska vi jobba vidare med målet att vara effektiva, miljövänli-
ga och lokala, förklarar Kent Grönlund.
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MALTE FRISK, VD POLSKENET INVEST AB
Mejl: malte.frisk@polskenet.se  
Tel 070-301 16 47

JENS HARDEGÅRD, VD NORDPROFIL 
Mejl: jens.hardegard@nordprofil.se 
Tel 070-34 575 96

För mer information v g kontakta:

Anledningen till att just Polskenet blev den partnern, hänger ihop med investmentbola-
gets affärsidé att äga och utveckla bolag som verkar i Norrland över tid. Bolaget har en 
stark förankring och ett stort nätverk i regionen. Det tror Jens Hardegård kommer att 
gynna Nordprofil i längden. 
– I ledningen för Polskenet finns jordnära människor som vill vara med och hjälpa oss att 
bli ett både större och bättre företag. Det är viktigt att dela samma värdegrund gällande 
företagande instämmer både Jens Hardegård och Kent Grönlund.

Malte Frisk, VD i Polskenet, säger att han är stolt över att Polskenet utsetts till ny part-
ner i Nordprofil och att en tillväxtstrategi ska tas fram. Ägarna samt övriga ledande 
personer arbetar vidare i verksamheten med Jens Hardegård som VD. 
– Vi vill utveckla verksamheterna i Örnsköldsvik, Vännäs och Luleå. Ledningen och 
personalen på respektive ort besitter en enorm kompetens som vi ska ta vara på. Utifrån 
det kommer vi även utveckla konceptet på fler orter, förklarar Malte Frisk.
– Norrland är och kommer fortsatt vara en tillväxtmarknad med tanke på industrins till-
växt inom bl a skog och stål samt de nya klimatvänliga infrastrukturprojekt som lanserats 
av Hybrit och H2 Green Steel, fortsätter han. 
– Ju fler jobb som skapas och ju fler människor som bosätter sig i regionen, desto mer 
ökar efterfrågan på varor och tjänster. Som norrlänningar, och som ägare till norrländska 
bolag, vill vi vara en stark aktör på marknaden. 
 
Polskenet blir med förvärvet majoritetsägare och de gamla ägarna blir kvar som mino-
ritetsägare. Vid sidan av Polskenet finns ännu en investerare, familjeägda investment-
bolaget Fort Knox, som förvärvar en minoritetspost. Fort Knox är även en av de större 
investerarna i Polskenet och ägs av entreprenörfamiljen Olsson i Umeå. 


