Pressmeddelande
Hova den 7 januari 2018

Plast Petter förvärvar DJ Produkter
Plast Petter AB har idag förvärvat samtliga aktier i DJ Produkter AB, med en
årsomsättning om drygt 8 MSEK.
DJ Produkter är specialiserade på svetsning, stansning och skärning i mjukplast från ark och rulle.
Verksamheten har främst fokus på legotillverkning och verkar inom flera marknadsområden såsom
medicinteknik, byggsektorn, säkerhetsprodukter och marina applikationer. DJ Produkter har också
ett stort utbud av funktions- och profilprodukter såsom fodral, pärmar och reflexer.
Tillträde äger rum den 7 januari 2019 och DJ Produkter kommer att konsolideras in i Plast Petter AB.
- Plast Petter är i en starkt expansiv fas och som en del i våra tillväxtplaner är vi glada att DJ
Produkter nu blir en del av Plast Petter. Detta medför att vi kommer in på nya spännande
marknadsområden och får nya kunder att utvecklas tillsammans med, säger Fredrik Ahlström, VD för
Plast Petter.
- Vi kommer under de följande månaderna successivt att flytta verksamheten och medarbetarna från
Skövde och vi räknar med att vara uppe med full produktion i Hova i slutet av februari. Samtliga
medarbetare har erbjudits arbete hos Plast Petter och arbetsorganisationerna såväl som ledningen
ser väldigt positivt på affären.
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Ahlström, VD, Plast Petter AB, +46 708 872543, fredrik.ahlstrom@plast-petter.se
Om Plast Petter
Plast Petter AB är en specialisttillverkare av produkter i mjukplast, som omsätter drygt 40 MSEK och har ca 30 medarbetare.
Den egna tillverkningen finns i Hova och med kontor i Hova och Göteborg. Plast Petter äger och driver även en
produktionsenhet i Estland och sysselsätter där 11 anställda. Erbjudandet består av specialtillverkning mot kundens
önskemål och standardprodukter med möjlighet till profilering i eget tryckeri. Huvudsakliga marknadsområden är
kontorsvaror, profilprodukter, skyltning och förpackning samt konceptutveckling och legotillverkning.
Varumärket PETTER® står för en mycket hög produktkvalitet, ett tekniskt kunnande i absoluta framkant, och en hög
affärsetik i långsiktiga affärsrelationer. Vi har "kapacitet för det stora och blick för det lilla". Det innebär att vi både
levererar volymprodukter till Nordens ledande kontorsgrossister och ger det lilla företaget maximalt utrymme för verklig
specialdesign. Petter har en lång och stabil historik som familjeföretag och förvärvades 2017 av KnowHub, vars ägarfilosofi
är att dotterbolagen ska drivas självständigt och med stor frihet att utvecklas. Se www.plast-petter.se.

