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Recawi Holding AB i Halmstad förvärvar 90,1% av JABA Group AB i Högsäter.
Efter att JABA Group AB varit i kvartetten Einari Johansson, Göran Andersson, Håkan By och Magnus Arkholms
ägo sedan 2002 är det nu officiellt att Recawi Holding AB samt Magnus Arkholm får förmånen att utveckla
företaget in i framtiden.
Recawi är ett tryggt och stabilt företag med säte i Halmstad. Företaget äger sedan tidigare National Gummi AB,
National Plast AB samt DX Plastic AB och kommer genom förvärvet av JABA Group stärka koncernens
erbjudande till befintliga och potentiella kunder ytterligare.
Recawi har för avsikt att utveckla JABA Group genom utökade resurser på marknadssidan och genom att ta
tillvara på uppkomna synergieffekter med befintliga kontakter. Personkemin i nya ägarfamiljen är till mycket stora
delar väldigt lik den som präglat JABA Group AB, vilket borgar för en fortsatt hög service- och kvalitetskultur även
i framtiden.
– Vi är väldigt glada över förvärvet och känner oss väl förberedda på att överta ansvaret för bolagets
fortsatta utveckling och framgång, säger Claes Rössel på Recawi Holding.
JABA Group AB är ett företag specialiserat på formning av textil, mineral, polyester fiber och arbetar som
underleverantör för kundspecifika lösningar. Kunderna finns framför allt inom områdena automotive och
möbelindustrin. Företaget har de senaste åren expanderat och flyttat fram sina positioner inom respektive område
både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Recawis övriga dotterbolag
National Gummi AB:
National Gummi blandar, extruderar och efterbearbetar gummiprofiler samt tillverkar även stansade, vattenskurna
och sågade artiklar i både mjuka och hårda material. Exempel på artiklar är ljudabsorbenter och specialskurna
cellgummilister. Största kunderna finns inom fordonsbranschen och byggbranschen runt om i Europa. Bolaget är
beläget i Trönninge, Halmstad.

DX Plastic AB
DX Plastic är specialister på extrudering inom plast. Största kunderna finns inom industri och medical. Bolaget är
beläget i Bredaryd och förvärvades i januari 2014 av RECAWI Holding AB.

National Plast AB
National Plast formsprutar de flesta tekniska konstruktionsplaster. Största kunderna finns inom industri och
fordon. Bolaget är beläget i Trönninge, Halmstad.
För JABA Group´s kunder och leverantörer kommer ägarskiftet ej medföra förändringar i organisationen eftersom
hela personalstyrkan kommer att vara kvar i bolaget, vilket tryggar en fortsatt positiv utveckling av verksamheten i
företagets lokaler i Högsäter.
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