
Maxmoduler har gjort en tillväxtresa under de senaste åren, både med bolagets huvudprodukter byggbodar, där de 
idag är en av de största leverantörerna i Sverige, samt via kompletterande produkter av så kallade högklassmoduler. 
Högklassmoduler är bodar utformade med specialbyggd inredning för olika slags verksamheter som förskole- och 
skolverksamhet.

Inriktningen mot högklassmoduler är en viktig nisch framåt för företaget men samtidigt utmanande att hantera på rätt 
sätt utifrån lämplig affärsmodell. – Vi har kommit till insikt att vi behöver förstärkt kompetens för att fortsatt skapa till-
växt, säger Christer Hedlund VD och huvudägare i företaget. Efter att ha kommit i kontakt med Polskenet Invest och 
dess ledning, insåg jag att vi tillsammans kommer att bilda ett starkt team och gemensamt ta bolaget vidare till nästa 
nivå, fortsätter han.
 
Lycksele är Sveriges centrum för produktion av bodar och det finns stor kompetens på orten som möjliggör fortsatt 
utveckling av verksamheten.  Företaget har haft en rejäl tillväxt de senaste åren och omsätter i dag 182 mkr samt har 
ca 80 anställda. – Under hösten har vi lärt känna Maxmoduler och dess VD, fram träder ett välskött företag med duk-
tiga medarbetare. Företaget har en tydlig ambition att växa ytterligare och vi är glada över att ha erbjudits möjlighet 
att investera. Som huvudägare ser vi fram emot att vara på plats, bygga relationer och utveckla företaget tillsammans. 
Därutöver är Christer Hedlund en skicklig företagsledare och det känns extra spännande att vi ska göra detta tillsam-
mans, säger Polskenets VD Malte Frisk. Christer Hedlund kommer fortsatt att vara VD och delägare i företaget.
- Polskenet Invest är ett norrländskt investmentbolag som investerar i norrländska företag drivna av entreprenörer 
som satsar på långsiktigt företagande. Vårt nätverk av investerare, som delvis utgörs av entreprenörer som själva star-
tat och byggt upp företag, kommer att gagna Maxmoduler framåt, spår Malte Frisk.  – Vi är en aktiv ägare och bidrar 
med kunskap och kompetens både i den dagliga verksamheten och via styrelsens arbete. Förvärvet blir det fjärde 
i ordningen och fler väntas under 2021. Malte tror att den regionala kopplingen utgör en viktig trygghetsaspekt för 
entreprenörer när de är i stånd att sälja sitt livsverk.
Polskenet Invest genomförde en ny finansieringsrunda innan årsskiftet om ytterligare drygt 100 mkr. 
– Det är tillfredställande att våra investerare försätter tro på vår affärsidé. Vi är glada att ha knutit till oss både nya och 
gamla investerare i denna runda som kan stötta oss i kommande företagsförvärv. 
I samband med finansieringsrundan tillkom namnstarka investerare som familjen Olssons investeringsbolag Fort Knox 
i Umeå, en av Norrlands största privata investerare, företagarfamiljen Gerdin med investeringsbolaget Gerdins Invest 
i Mjällom och Carl-Sebastian Zadig VD på HDR Partners. Sedan tidigare backas Polskenet av bl a familjen Bäckvall, 
huvudägare i fastighetsbolaget NP3 samt Karl-Mikael Syding, nationell hedgefondprofil.
Fort Knox i Umeå är ett av Norrlands större privata investeringsbolag med engagemang och investeringar i drygt 20 
bolag. De är för många kända genom sina engagemang i bl a Ålö, Icehotel, Väven och VX Fiber. Under hösten 2020 
klev de in som största investerare i Polskenet. ”Vi ser oss själva som en norrländsk tillväxtmotor som investerar i en-
treprenörer som vill växa och utvecklas. Både vi och Polskenet är värderingsstyrda där vi vill utveckla det lokala med 
ett långt perspektiv och utan krav på exitstrategi. Genom vår investering i Polskenet får vi möjlighet att vara med och 
ta fram den fulla potentialen hos mogna och lönsamma industri- och teknikbolag i Norrland. Maxmoduler i Lycksele är 
ett bolag som utvecklats mycket bra under ledning av VD och ägare Christer Hedlund. Vi tror att Polskenets ledning 
tillsammans med Christer och hans medarbetare kan ta bolaget till nästa nivå.” säger Markus Olsson, VD på Fort 
Knox. 
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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.
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POLSKENET INVESTERAR I MAXMODULER
Polskenet Invest AB förvärvar en majoritet av Maxmoduler i Lycksele. Bolaget är en  
av de största leverantörerna av byggbodar i Sverige.


