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Jobro Sheet Metal Technology AB (“Jobro”) förvärvar Jönköpings Modelltillverkning
AB (”JMT”)
Jobro, ett dotterbolag till JCE Invest AB, förvärvar JMT, ett nischbolag med hög kompetens och modern
maskinpark som bland annat producerar verktygsdetaljer, gjuterimodeller och kontrollfixturer.
Ambitionen är att komplettera nuvarande verksamhet inom Jobro för att bredda erbjudandet till nya och
befintliga kunder med visionen om att bli Europas ledande prototyp- och lågserietillverkare av
komplexa plåtdetaljer, avancerad maskinbearbetning av komponenter och produktionsutrustning.
Säljarna Peter Larsson och Jonas Lundström kommer fortsätta vara verksamma inom koncernen.
JMT är en nischad leverantör med unik kompetens och modern maskinpark för avancerad
maskinbearbetning i stora format av komponenter och produktionsutrustning. Genom korta ledtider och
hög produktkvalitet har bolaget utvecklats till en ledande leverantör av prototypverktyg och modeller.
JMT servar kunder inom fordonsindustrin, flygindustrin och den tyngre tillverkningsindustrin.
Tillverkningen sker i Bankeryd där bolaget har kontor och produktionsanläggning.
”JMT har med sin unika kompetens inom bearbetning varit en samarbetspartner till Jobro i många år
och har vid flertalet tillfällen visat prov på hög servicegrad, kompetens och kvalitet. Med JMT kan
Jobro till nya och befintliga kunder erbjuda ett utökat utbud av tillverkningstekniker, simuleringar,
design med mera”, säger Ulf Wilhelmsson, VD för Jobro.
”Med Jobro som nya ägare till JMT får vi en stabil och långsiktig ägare med lokal förankring och en
sund inställning till företagande vilket skapar trygghet både gentemot våra medarbetare och kunder. Det
tajtare samarbetet med Jobro kommer stärka JMT’s position på marknaden där vi vill fortsätta att vara
en ledande leverantör av högkvalitativa prototyper, verktyg och gjuterimodeller”, säger Jonas
Lundström VD för JMT.
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Om Jobro Sheet Metal Technology AB
Teknikföretaget Jobro är den snabbrörliga specialisten på komplexa plåtdetaljer för tillverkande industri: ett helhetserbjudande under ett tak i form av
simulering, konceptutveckling och tillverkning. Spetskompetens och en modern maskinpark i världsklass gör Jobro till en effektiv partner från utveckling till
produktion. www.jobro.se
Om Jönköping Modelltillverkning AB
Teknikföretaget JMT är ett väletablerat bolag med en välutrustad maskinpark och kunnig personal. Sedan många år tillbaka är JMT tillverkare
av prototypverktyg en bra investering för att säkra upp produktens funktion. Prototypverktyg ger goda möjligheter att genomföra kontroller av konstruktion,
hållfasthet, finish samt för att utvärdera designen utöver detta har JMT en bred kunskap inom modelltillverkning och arbetar effektivt för att lösa kundernas
problem. www.jmt.se
Om JCE
JCE är ett privatägt, diversifierat investmentbolag med säte i Göteborg. JCE har en stark historia av att skapa framgångsrika företag sedan starten 1971 och har
idag via sina innehav drygt 5 000 anställda runt om i världen. JCE investerar både i noterade och onoterade bolag och har en bred investeringsportfölj med
företag bland annat inom industri/produkt, IT-tjänster, mjukvara. www.jce.se

