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JACK MIDHAGE AB GÅR IN I EN NY ERA…
Vi vill med denna information meddela att Jack Midhage AB har förvärvats av PUVAC AB vilka tillträder som ny ägare
1 september 2021.
Bakom företaget Puvac står Ängelholmsfamiljen Bengtsson med bakgrund i bl.a. annat företaget Pullman-Ermator AB.
Peter Petersson kommer att fortsätta i sin nuvarande roll som produktionschef och platschef för vår verksamhet i
Göteborg samt kvarstå om delägare.
Peter Logan kvarstår som VD året ut och rekryteringsprocessen att hitta en efterträdare påbörjas inom kort.
Peter kommer efter årsskiftet inneha en styrelseplats och kvarstå som delägare. Dessutom kommer Peter att på
konsultbasis utgöra en stödfunktion till ledningen.
I samband med detta förvärv knyts två nya medarbetare och delägare till företaget: Stefan Bergsten och Kim Christiansson.
Stefan som börjar sin anställning 2022-01-01, har en bakgrund hos Pullman-Ermator AB och senast som Business
Development Manager hos Husqvarna.
Kim som börjar sin anställning 2021-10-01, har de senaste åren varit anställd som säljare och produktspecialist hos
Pullman-Ermator och senast hos Husqvarna Construction AB.
- Midhage är ett välkänt, respekterat och välskött företag och vi ser fram emot att, tillsammans med nuvarande ledningsgrupp, utveckla företaget ytterligare, säger Torbjörn Bengtsson, VD i Puvac AB.
Puvac kommer att investera ytterligare i Midhages anläggningar, personal och nuvarande produktsortiment, men
även i distribution av nya produkter från världsledande tillverkare av framför allt maskiner och utesluter inte ytterligare företagsförvärv.
Peter Petersson, Morgan Midhage och Peter Logan är övertygade om att detta blir en bra lösning för alla parter.
Midhage får en ägare som:
Har en hög ambitionsnivå att utveckla företaget.
Har branscherfarenhet och tillför ytterligare. kompetens och resurser.
Vill bibehålla och vårda varumärket Midhage. Puvac förvärvar även Jerneviken Maskin AB i Göteborg.
I det dagliga arbetet fortsätter allt som vanligt och om Ni har frågor, tveka inte att höra av Er till någon av oss enligt
nedan. Vi ser fram emot en spännande framtid tillsammans!
Med vänliga hälsningar
Morgan Midhage, Peter Petersson, Peter Logan och Torbjörn Bengtsson

Peter Logan : 070 310 45 64
peter.logan@midhage.se

Peter Petersson :070 582 30 17
peter.petersson@midhage.se
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