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Agarförändring Höganäs Verkstads AB
Efter fem år som huvudägare av Höganäs Verkstads AB så säljer Ola fönsson och
Johan Fredholm hela sitt aktieinnehav till NPO Industrier AB.
Ola fönsson:

"Under våra fem år som huvudägare har det hänt väldigt mycket och företaget
har växt enligt den strategi som vi lade fast i samband med att vi kom in som
ägare. Två viktiga punkter att lyfta fram är införandet av robotsvetsning samt
etableringen av vår maskinverkstad i Landskrona, vilken tredubblade vår
kapacitet inom karusellsvarvning och arborrning. Även industriservicesidan har
växt bra under de senaste åren. Mekano AB, där jag är huvudägare och VD, har
under samma period också växt kraftigt och tidpunkten känns nu rätt att lägga
huvuddelen av mitt engagemang där. Jag kommer dock att kvarstå i styrelsen för
Höganäs Verkstad för att därigenom hjälpa till att säkra kontinuiteten
tillsammans med de nya huvudägarna."

Niclas Pedersen [NPO Industrier ABJ
"Vi tycker att Höganäs Verkstad är ett spännande företag och vi är stolta och
glada att vi får möjlighet att jobba med ett så fint företag. De gamla ägarna med
Ola i spetsen har gjort ett gediget arbete och fattat många framåtriktade och
offensiva beslut de senaste åren.
Vår ambition är att fortsätta på det inslagna spåret och jobba med tillväxten.
Tillväxt är viktigt för att på lång sikt vara konkurrenskraftiga och kunna trygga
sysselsättningen. Då skapas resurserna som behövs för att kunna utveckla både
företaget och personalen.

Vi som ägare är långsiktiga i den här satsningen och vill hjälpa till att göra
Höganäs Verkstad till marknadsledaren i branschen och samtidigt vara kända för
den högsta kompetensen. Vi kommer att bidra med kompetens och erfarenhet
som vi har fått genom alla de år som vi har jobbat med företagsutveckling och
personalutveckling i olika industriföretag"

Höganäs AB:s ägarandel på 4,9o/o påverkas inte av affären, och man kommer
därmed fortsatt att aktivt delta i styrelsearbetet.

Niclas Pedersen blir Styrelsens ordförande och Dag Richardsson kvarstår som
VD.
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