
PRESSMEDDELANDE
Polskenet Invest AB har förvärvat smidesföretaget  
Mählers Smide AB. Polskenet tillträder bolaget  
den 11 juli 2018. 

Företaget är specialiserat på konstruktionssvetsning,  
tillverkning och montering. 

Med kunder inom kraftverksindustrin levereras helhetslösningar från 
ritning till konstruktion och slutgiltig platsmontering avseende under-
hållsarbete på kraftverksanläggningar. Verkstadshallen som ligger i 
Forsmo utanför Sollefterå, har en god positionering utifrån kundernas 
anläggningar runtom i Norrland.

– Vi är stolta över att Mählers Smide AB givit oss förtroende att driva  
företaget vidare. Företagets historia sträcker sig ända bak till andra hälften 
av 1800-talet då det startades av Nils Erik Mähler, farfar till tillträdande VD 
Jonas Mähler, berättar Polskenets VD, Jörgen Lundgren. 

Jonas Mähler kommer att återinvestera i företaget. 
– Jag tycker att det ska bli givande att samarbeta med Polskenet Invest AB och ser med tillförsikt  
fram emot hur de som ägare kan stötta både mig som VD och företaget i dess framtida utveckling. 

Personalen i bolaget värderas högt, de anställda har ett gediget yrkeskunnande och anses i branschen 
vara kompetenta. Kunder återfinns förutom inom kraftverksindustrin bland sågverks- och byggindu-
strin. Dessa kräver oftast speciallösningar som Mählers Smide AB historiskt visat sig kunna leverera. 
Kundförhållandena är därför både långa och trogna. 

Polskenet Invest AB kommer att tillsätta en av grundarna, Anders Nilsson, som styrelseordförande.  
I ett första steg planerar man att lära känna verksamheten, ett andra steg är att se över möjliga inves-
teringar i bolaget. Polskenet Invest AB är ej heller främmande för kompletterande bolagsförvärv inom 
branschen. 

För mer information:
Om Mählers Smide AB
Mekanisk verkstad baserad i Sollefteå. Kan erbjuda det mesta inom specialkonstruktioner  
inom smide. Försäljning mot kraftverks-, sågverks- och byggindustrin samt utför legoarbete  
mot tillverkningsindustrin.
www.mahlerssmide.se

För mer information v g kontakta:

JÖRGEN LUNDGREN, VD POLSKENET INVEST AB
jorgen.lundgren@polskenet.se Tel 0768-43 05 08

ULRIKA BURMAN SVEDER, IR POLSKENET INVEST AB
ulrika.burmansveder@polskenet.se Tel 0708-49 18 22
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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 den mest attraktiva norrländska affärspartnern. Polskenet ska, 

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


