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KB18 förvärvar industriföretaget Mekverken Tool i Laxå
KB18 Företagsförädling AB tar steget in i industribranschen och blir ny huvudägare till Mekverken
Tool AB, ett företag inriktat på produktion av formverktyg, automatiseringsutrustningar och
legotillverkning med ledande företag inom svensk tillverkningsindustri som kunder. Mikael von
Elern, partner i KB18 och med bakgrund som affärsområdes- och marknadschef inom industrin,
tillträder som vd under våren 2017. Tidigare ägaren Stefan Kumlin blir kvar i verksamheten som
teknisk säljare.
Mekverken Tool AB startades 1962 och förra året omsatte bolaget cirka 21 miljoner kronor. Med
KB18 som ny ägare får företaget den stabilitet och styrka som krävs för att ta nästa steg i sin
utveckling.
– På Mekverkens kundlista finns många av de företag som utgör Sveriges industriella ryggrad. Vi ser
stora möjligheter att bygga vidare på den framgång som Stefan Kumlin och hans medarbetare har
skapat, säger Mikael von Elern, tillträdande vd och partner i KB18.
KB18 är en långsiktig investerare vars idé är att ta en aktiv ägarroll. Mekverken är KB18:s femte
förvärv. Den tidigare vd:n och huvudägaren Stefan Kumlin blir kvar som delägare och har köpt 9
procent av bolaget på samma villkor som KB18. Han kommer att fortsätta att arbeta i bolaget med
kundkontakter och affärsutveckling.
– Jag och övriga medarbetare ser fram emot att fortsätta utveckla Mekverken tillsammans med
Mikael von Elern och övriga delägare i KB18. De nya ägarna tillför den kompetens, det kontaktnät och
den struktur som krävs för att vi ska kunna ta vara på de stora möjligheter som finns för Mekverken
framöver, säger Stefan Kumlin.
KB18 Företagsförädling äger sedan tidigare Emmlight AB, som säljer komponenter till
belysningsbranschen, Watt&VEKE AB som säljer designbelysning, AB Svensk Formteknik som hyr ut
monteringsstöd till byggarbetsplatser, och Consentio Ledarskap som bedriver ledarskapsutbildningar
med Örebro och Kristianstad som bas. Målsättningen är att förvärva fler välskötta företag med bra
produkter och tjänster som KB18 har förutsättningar att bidra till att utveckla.

För ytterligare information;
Mikael von Elern, tillträdande verkställande direktör i Mekverken Tool AB och partner i KB18
Företagsförädling AB, tel: 073-423 65 01, epost: mikael.vonelern@kb18.se

Läs mer om Mekverken på www.mekverken.se och om KB18 Företagsförädling på www.kb18.se.

