Sundsvall, 23 april 2019

PRESSMEDDELANDE
Polskenet Invest AB har förvärvat OH Älvservice AB.
Polskenet tillträdde bolaget den 18 april 2019.
Investeringen kompletterar Polskenet Invests andra
bolag inom specialsmide, Mählers Smide AB.
OH Älvservice utför anläggningsarbeten åt framförallt kraftverksindustrin. Företaget har lång erfarenhet av bland annat
anläggning av vattenregleringsdammar. Under åren har verksamheten utökats och omfattar i dag betong-, byggnads-, el-,
mark- och smidesarbeten.
OH Älvservice är baserat i Bonäshamn utanför Järpen, Jämtland,
men verkar över hela Norrland; kundernas anläggningar sträcker sig
från Dalälven i söder till Umeälven i norr. Företaget startades av
Hans-Olov Olsson och Torbjörn Hedström, förkortat OH, som samlat har
mer än 78 år erfarenhet från vattenkraftindustrin. – Med vår kunskap om vattenkraftverken kan vi erbjuda det nischade underhåll som anläggningarna löpande kräver, säger
Torbjörn Hedström.
OH Älvservice och Mählers Smide kommer att komplettera varandra gällande kundbas m m
och fortsätta att drivas som separata bolag. Peter Byström, VD Polskenet Invest, menar att
bolagen kommer att kunna vidareutvecklas genom bl a breddat kunderbjudande.
– Även andra synergier så som utbyte av branschkunskap och branscherfarenhet är möjliga,
fortsätter han.
De båda grundarna kommer fortsatt att arbeta inom företaget. Ny styrelseordförande
i bolaget blir Anders Nilsson, tillika grundare i Polskenet Invest.
För mer information:
Om OH Älvservice AB
Mekanisk verkstad i Järpen. Kan erbjuda det mesta inom specialkonstruktioner smide och
anläggning inom betong-, byggnads-, el- och markarbeten. Försäljning främst mot kraftverksindustrin samt byggindustrin.
För mer information v g kontakta:
PETER BYSTRÖM, VD POLSKENET INVEST AB
peter.bystrom@polskenet.se Tel 0706-55 55 24
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 en attraktiv norrländsk affärspartner. Polskenet ska, genom att
förvärva och vidareutveckla företag i regionen, generera en god avkastning över tid.

