2018-04-06

PRESSRELEASE
Skeppshults Press & Svets AB är ett familjeägt företag med c:a 65 medarbetare och en omsättningstakt på cirka
160 MSEK. Vi är specialiserade inom tre affärsområden. Under namnet Skeppshultstegen utvecklar, tillverkar och
säljer vi ett komplett sortiment av stegprodukter som levereras till industrier och byggvaruhus i hela Norden.
Affärsområdet Skeppshult Service erbjuder hyrköp samt komplett service och utbildning av våra produkter. Inom
Skeppshult Supply verkar vi som komplett systemleverantör, främst i Europa, till bland annat vitvaru-, bil- och
möbelindustrin. Våra produktionsanläggningar finns i Skeppshult och i Hjo.

Skeppshults Press & Svets AB får nya ägare
Lennart och Amanda Ohlsson, som varit ägare av och verksamma i Skeppshults Press & Svets AB
sedan 1974 har valt att överlåta bolaget till de lokala entreprenörerna Kenneth Lundahl och
Fredrik Hall.
”Valet att lämna över stafettpinnen till Fredrik och Kenneth var väldigt naturligt”, säger Lennart i
en kommentar. ”De har visat prov på både entreprenörskap och engagemang för bygden, vilket
var viktigt för mig och Amanda, när vi sökte nya ägare till bolaget.”
Bolagets verksamhet har över tiden utvecklats till att dels omfatta egna produkter inom stegar
som marknadsförs under varumärket Skeppshultstegen och dels en legoverksamhet inriktad
mot pressning, rullformning och svetsning, med en bred och kraftfull maskinpark. Kunderna
återfinns främst inom Sverige och de nordiska grannländerna.
Bolaget kommer att drivas vidare med den lokala ledning som finns idag och de nya ägarna
kommer vara engagerade i styrelsen och bolagets strategiska utveckling.
”Vi är glada över att få förtroendet att fortsätta driva och utveckla Skeppshults Press och Svets.
Det finns både utmaningar och möjligheter i bolaget, där vi tror vi kan tillföra kompetens och
resurser som skapar tillväxt och resultat.”, sammanfattar Fredrik affären för köparnas räkning.
För frågor kontakta:
Peter Gustavsson, VD Skeppshults Press & Svets AB, telefon 072-4025510

Lundahl & Hall AB startades 2010 av Kenneth Lundahl och Fredrik Hall
som tillsammans utvecklat en privatägd industrigrupp, där nu även
Skeppshults Press och Svets AB ingår tillsammans med bland annat
Plast AB Orion och AB Smålandsinredningar. Koncernen omsätter cirka
400 MSEK och sysselsätter drygt 160 personer.

