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Storskogen förvärvar Hans 
Kämmerer i Tyskland 
Pressmeddelande, 2021-12-23 

 

 
  

Storskogen har förvärvat en majoritetsandel i Hans Kämmerer GmbH i Wachtendonk, Nordrhein-Westfalen. 
Hans Kämmerer tillverkar och reparerar slitage- och reservdelar samt kompletta komponenter, främst till stål- 
och metallbearbetningsindustrin samt kemi- och pappersbearbetningsindustrin. Hans Kämmerer GmbH har 
cirka 100 anställda och omsatte cirka 12 miljoner EUR förra året. 

För att säkerställa Hans Kämmerers långsiktiga tillväxt och utvecklinging beslutade familjen Kämmerer att hitta en 
strukturerad successionslösning i ett tidigt skede. Johannes Kämmerer, är delad vd och teknisk direktör, och tillhör den tredje 
generationen i företaget.  

”Efter dagens tredje generation finns det inte fler potentiella efterträdare från familjens fjärde generation. Vår far Hans 
Kämmerer lämnar bolaget som aktieägare när Storskogen ansluter. Vi är glada över att ha hittat en långsiktigt ny ägare i 
Storskogen som vi kan fortsätta vår tidigare framgångsrika kurs tillsammans med. Min bror Nicolas, som är delad vd och 
kommersiell direktör, och jag kommer att kvarstå med en betydande minoritetsandel i Hans Kämmerer GmbH och kommer 
att fortsätta att leda företaget. Under de kommande åren kommer vi att samarbeta med Storskogen för att successivt utöka 
vår ledningsgrupp." 

Lars Nottehed, vd för Storskogen Tyskland, anser att Hans Kämmerer GmbH med sin kompetens inom underhållsområdet, 
är ett idealiskt komplement till Storskgoens industriella verksamhet i Tyskland och Europa.  

"Vi hälsar hela Hans Kämmerer-teamet varmt välkomna till Storskogen och vi är mycket glada över samarbetet," säger Lars 
Nottehed, vd för Storskogen Tyskland. 

Om Hans Kämmerer 
Hans Kämmerer är specialiserad på underhåll, fog- och uppbyggnadssvetsning samt ytbeläggning med hjälp av ljusbågs- och 
flamsprutning mot slitage och korrosion och tillverkar slitage och reservdelar samt kompletta komponenter till stål-, 
aluminium-, koppar-, cement- och kemisk industri Industri såväl som för pappersbearbetningsindustrin. 
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För mer information, vänligen kontakta: 
Lars Nottehed, vd, Storskogen Tyskland 
+49 172 1810 911 
lars.nottehed@storskogen.com  
 
Johannes Kämmerer, delad vd, Hans Kämmerer GmbH 
+49 172 5186011 
jkaemmerer@hans-kaemmerer.de  

Michael Metzler, Pressansvarig 
+46 70 455 58 81 
michael.metzler@storskogen.com  

 

OM STORSKOGEN 
Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena 
Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 30 september 2021 bestod Storskogen 
av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på över 19 miljarder kronor (som 
om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden). 
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