KnowHub AB förvärvar Axmek AB som ett led i bolagets tillväxtstrategi och stärker på så sätt sin
företagsgrupp. KnowHub är ett privatägt investmentbolag med säte i Göteborg. KnowHub står för en
samlad och bred kunskap inom en mångfald av branscher.
Axmek är beläget i Tutaryd, 6 km öster om Ljungby och etablerades 1965.
Verksamheten består av smides- och reparationsarbeten samt legoarbeten och komponenttillverkning till
massaindustrin, skogsindustrin och till företag som bygger tunga maskiner.
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”Jag och Mats har haft 29 fina år tillsammans men nu är det dags att lämna över stafettpinnen till nya ägare
AxMek strävar vi efter att leverera bra produkter. Ett led i detta är att vi
som kan fortsätta resan med Axmek”,På
säger
Michael Axelsson, Axmek.
sedan 2013 är certifierade inom ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 3834.
Mats Cederström som tidigare varit delägare kommer att jobba kvar i bolaget under de nya ägarna
KnowHub.
”Vårt första mål är att ta tillvara personalens unika kompetens och vårda samt växa med bolagets produkter
både inom och utanför Sverige. Vi kommer att i nära samarbete med Axmeks kunder fortsätta utveckla och
förädla deras produkter”, säger Björn Fehrling och Mattias Skoglund, KnowHub.
KnowHub äger sedan tidigare:

Axmek AB,Tutaryd, 341 91 Ljungby

0372-430 77

www.axmek.se

Moogio; som är Nordens ledande kedja för måttanpassat solskydd; gardiner, markiser mm och som finns
på ett 35-tal orter i Sverige och i Danmark.
Windcorp; Sveriges största detaljist inom blåsmusikinstrument med butiker i Stockholm, Göteborg och
Malmö. Där försörjer man såväl amatör som proffs med högklassiga blåsinstrument likväl som service och
tillbehör. Till gruppen hör också Javi Musik AB, som är Skandinaviens största grossist inom blåsinstrument.
Plast Petter; Specialtillverkning av produkter i mjukplast i egen fabrik samt legotillverkning inom
medicinteknik, säkerhetsprodukter, försvaret, marina applikationer mm
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