PRESSMEDDELANDE
TurnMill AB förvärvar KWD Production AB samt Finspångs Finmekaniska Verkstad AB och
bildar en ny industrikoncern tillsammans med KWD Group AB.
Affären har slutförts i maj och innebär att TurnMill AB förvärvar samtliga aktier i KWD Production AB
och Finspångs Finmekaniska Verkstad AB. Samtidigt förändras ägarbilden för TurnMill AB genom att
KWD Group AB förvärvar aktier från TurnMill Group AB. Ägarna bakom TurnMill Group AB och KWD
Group AB, Alexander Yavuz (TurnMill) och Dan Nilsson (KWD) har med affären skapat en industriell
plattform för fortsatt tillväxt genom att positionera sig med hög kapabilitet och flexibilitet inom
avancerad skärande bearbetning.
Majoritetsägaren Alexander Yavuz och tillika VD sedan 11 år tillbaka kommer fortsättningsvis verka
operativt i rollen som styrelseordförande för den nya industrigruppen och främst arbeta med
strategiska frågor så som vidare förvärv och etablering utomlands.
Dan Nilsson kommer att verka i den nya styrelsen med särskilt fokus på utveckling av affären genom
sin breda erfarenhet och goda kontakter inom svensk industri.
Hans Karlström, tidigare ägare och VD för Finspångs Finmekaniska Verkstad AB kommer att under en
viss tid verka som platschef och kundansvarig för anläggningen i Finspång tills att överlämning
slutförts till ny VD och andra nyckelpersoner. Efter slutförd överlämning lämnar Hans företaget för
pension efter 27 förtjänstfulla år som ägare, entreprenör och företagsledare.
Arbetet med att strukturera den nya industrikoncernen har inletts och i samband med detta har
Mattias Skeppstedt utnämnts som CEO och VD för samtliga bolag inom koncernen. Mattias kommer
närmast från Studsvik där han innehaft rollen som Vice President Operations för affärsområdet
Waste Treatment.
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TurnMill AB
TurnMill AB är en industrikoncern inom segmentet skärande bearbetning. Vårt kall inom skärande
bearbetning och tillverkning är att skapa helt nya lösningar för våra kunders värdekedjor som
kommer att bidra till en ökad differentiering, tillväxt och lönsamhet. Vår uppfattning är att hög
kvalitet inte behöver vara kostnadsdrivande för kunden, detta uppnår TurnMill med vårt
nätverksbaserade produktionssystem där hög tillgänglighet, hög kompetens, verklig flexibilitet skapar
en låg kostnad genom effektiva ledningsprocesser. Våra kunder och leverantörer verkar på den
globala arenan och vi finns representerade i Sverige, Asien och i Europa.
För ytterligare information kontakta:
Alexander Yavuz, Styrelseordförande TurnMill AB, 0155 291 598
Mattias Skeppstedt, CEO TurnMill AB, 0155 291 592

2016-05-15

