Hardware Group
–

Fusion framtidssäkrar nordiska beslag- och säkerhetsgrossister

Ny familj av tillväxtföretag inom lås och beslag
Ägarna till AXS Nordic och danska bolagen DanZafe Gruppen och Hansen Lellinge fusionerar
sitt ägande och bildar Hardware Group, en ny nordisk koncern av leverantörsoberoende
grossister specialiserade på beslag-, lås- & säkerhetsprodukter samt glaslösningar.
Företagen i Hardware Group kommer att fortsätta som självständiga enheter, med lokal
ledning och med de ursprungliga ägarna ombord. Fusionen initieras på koncernnivå, där
arbetet nu påbörjas med utveckling av strategiska och ekonomiska synergier.
"Större och starkare i Norden"
– Vi delar ambitionen om att bli större och starkare i Norden, för att bättre utveckla vår
verksamhet. Sammanslagningen skapar grunden för långsiktig finansiell stabilitet, attraktiva
jobb och ännu starkare erbjudanden till kunder och leverantörer. Samtidigt kan vi hänga med
när våra kunder och leverantörer alltmer arbetar över nationsgränserna, säger Jørn Lund,
ägare av Hansen Lellinge A/S och delägare av AXS Nordic AB som nu blir VD för Hardware
Group A/S.
Styrelse med strategisk kompetens
Styrelsen kommer att ha en central roll i att utveckla koncernens position och kommer,
förutom Jørn Lund, att bestå av de övriga ursprungliga ägarna; Larry Örneholt och Johnny
Anckar från AXS Nordic AB samt Bo Fensmark och Johny Andersen från DanZafe Gruppen
A/S. Dessutom är två starka externa profiler knutna i form av advokat Helle Jørgsholm,
hittills ordförande i DanZafe Group och Kenneth Marx, VD för Jetpak Group, som blir
styrelseordförande i Hardware Group.
– De ursprungliga ägarna är alla passionerade branschexperter som har bevisat sin förmåga
att utveckla sunda företag. Det finns stora ambitioner i den nya konstellationen och jag ser
mycket fram emot att bidra med min erfarenhet för att säkerställa struktur, tempo och
riktning säger Kenneth Marx.
I ledningsgruppen och ägarkretsen ingår också Andreas Grimberg VD på AXS Nordic AB och
Erick Dahlberg partner på DanZafe Gruppen A/S.
Medarbetarna är den viktigaste resursen
Rätt kompetens är avgörande för tekniska grossister, där vardagen ställer allt högre krav på
produktkunskap, sortiment och logistik. Den nya koncernen samlar 125 anställda på flera
adresser i Storköpenhamn, Kolding, Göteborg och Stockholm. Tillsammans har företagen i
den nya koncernen flera hundra års erfarenhet.
– Produkten och kulturen är i mångt och mycket densamma, men vi har lite olika sätt att
driva affärer på. Där kan vi inspirera och lära oss av varandra. Syftet är att skapa synergier
som öppnar gynnsamma möjligheter för våra kunder. Det är en bra grund för samarbete och
partnerskap, säger Larry Örneholt, delägare på AXS Nordic.
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Om DanZafe Gruppen
DanZafe Gruppen A/S driver grossistverksamheterna DanZafe, ExpertBeslag, SecPro Sikring
och VillaHus. Tillsammans fungerar de som en totalleverantör av verktyg, beslag, lås och
säkerhetsprodukter – för proffs inom bygg- och säkerhetsbranschen.
Om Hansen Lellinge
Hansen Lellinge A/S tillhandahåller professionella lösningar för glaskonstruktioner och
dörrteknik – samt levererar erkända kvalitetsmärken inom profilsystem, beslag, lås,
dörrautomation och glasmästarprodukter.
Om AXS Nordic
AXS Nordic är en grossist med filialer i Göteborg och Stockholm som tillhandahåller lösningar
till professionella kunder som låssmeder, glasmästare och dörrtillverkare, inom glassystem,
dörrautomation, CCTV, lås och säkerhet.

