
PRESSMEDDELANDE
Polskenet stärker organisationen och ökar takten!
 
Polskenet Invest AB, med säte i Sundsvall, investerar i små och mellan- 
stora företag i Norrland. Efter det senaste förvärvet av FOBE Produktion  
i Näsviken består koncernen idag av tre bolag med industriell inriktning.  
Tillsammans omsätter bolagen ca 140 mkr.

VD Peter Byström har meddelat Polskenet Invests styrelse att han avsäger sig VD-rollen och 
arbetar fram till 31 juli 2020. Peter vill minska sitt operationella åtagande till förmån för t ex 
styrelseuppdrag. Peter kommer fortsatt vara aktiv som ledamot och investerare via styrelsen 
för Polskenet Invest AB. 

Polskenet Invests styrelse vill tacka Peter för mycket väl utfört arbete och väl genomförda 
investeringar samt för att han åtog sig rollen som VD under en övergångsperiod fram till dess 
att bolaget hittat en ny, mer långsiktig VD. Glädjande kan Polskenet Invest meddela att en ny 
VD rekryterats, bolagets investeringsverksamhet och fortsatta utveckling kommer att drivas 
av Malte Frisk.
 
Efter en gedigen rekryteringsprocess, föll valet på Malte som närmast kommer från VD-
posten på industribolaget Logosol AB i Härnösand. Han har under 10 års tid, som första  
externa VD, framgångsrikt utvecklat familjeföretaget Logosol AB med produktion och för-
säljning till över 60 länder. Parallellt med detta har han genom aktivt styrelsearbete hjälpt 
ett antal bolag t ex solenergibolaget Absolicon med ett börsvärde över 250 mkr. Genom sitt 
ordförandeskap i Höga Kusten Industrigrupp representerar han också några de 40 största 
industri- och exportföretagen i regionen och har ett mycket gott kontaktnät.
 
– Det känns oerhört intressant att kliva in i Polskenet Invest AB i detta skede. Grundarna  
och ledningen har gjort ett kanonjobb för att sätta strukturen och få till de första svåra inves-
teringarna. Det ska bli roligt att få jobba ihop med dem och ta verksamheten till nästa nivå. 
Uppdraget ligger helt i linje med vad jag kan och älskar – att hitta fina affärsmöjligheter för att 
sedan steg för steg utveckla bolagen tillsammans med de duktiga entreprenörerna som man 
ofta hittar i denna typ av bolag. 

– Med lång erfarenhet av familjeföretag och generationsskiften har jag god förståelse för hur 
man utvecklar bolagen med utgångspunkt i befintlig affärskultur och tillsammans med de indi-
vider som redan gjort bolaget framgångsrikt. Det är en märklig tid vi lever i men med pengar  
i kassan och blicken lite längre fram kommer det finns många intressanta möjligheter.

Även styrelsen kommer, genom Maltes tillträde, att kompletteras med ny kompetens för att 
sammantaget kunna utvärdera fler bolag och öka investeringstakten.
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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.


