Information om företagshändelse mellan Pekuma AB och Steen Industri AB
i Vittaryd 2019-01-01.
Sedan slutet av 1970-talet har Steen Industri AB bedrivit tillverkning och försäljning av
speglar av olika slag i egna lokaler i Vittaryd.
Eftersom VD Peter Steen beslutade sig att dra sig tillbaka i slutet av 2018 för att i
fortsättningen kunna ägna sig åt sina fritidsintressen i större utsträckning, beslöt han att
antingen avveckla eller sälja verksamheten.
Erbjudandet att köpa verksamheten gick till Pekuma AB som såg stora möjligheter i en sådan
affär.
Det slutade med att 2019-01-01 förvärvade Pekuma AB Steen Industri AB:s tillverkning och
försäljning av alla typer av speglar.
Pekuma AB har sedan år 2000 bedrivit sin verksamhet i Skällandsö.
Firman har vuxit hela tiden och det har inneburit större och större lokalbehov.
Med köpet av Steen Industriers spegeltillverkning har vi fått tillgång till betydligt större
lokaler och kontoret har flyttats från Skällandsö till Sture Stens väg 2 i Vittaryd. Pekumas
verksamhet består i huvudsak av försäljning av trafiksäkerhetsprodukter av många slag.
Vissa produkter tillverkar vi själva och det kommer även i fortsättningen att ske i Skällandsö.
Vissa produkter är vi återförsäljare för och dessa kommer att administreras och lagerhållas i
Vittaryd där vi nu fått tillgång till bra och rymliga lokaler. Med den utökade personalstyrkan
kan vi också ge en ännu bättre service till våra kunder samtidigt som vi kommer att uppnå
betydande synergieffekter.
På hemsidan, www.pekuma.se ,finns de flesta produkterna presenterade förutom att
spegelsortimentet ännu så länge finns att se på www.euromirror.se.
För våra kunder innebär det att vi har fått förbättrade logistiklösningar, snabbare leveranser
och utökat produktsortiment med trafikspeglar, industrispeglar och butikspeglar.
Med utökad personal, större lokaler och tillgång till en stor maskinpark ser vi också
möjligheter till att hjälpa andra företag med legotillverkning av metallprodukter. Fråga oss
gärna vid behov så kan vi säkert hjälpa er.
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