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JCE växer genom förvärv av Nohau Solutions AB  
 
JCE förstärker sin satsning inom engineering technologies via förvärvet av Nohau Solutions AB, ett 

kunskapshus inom ’embedded software’ baserat i Malmö, Sverige. Bolagets VD och huvudägare 

Mikael Johnsson kommer fortsätta vara verksam inom bolaget efter förvärvet. 

 

Nohau grundades i Sverige 1981 och har sedan dess levererat professionella utvecklingsverktyg och 

stödsystem för embedded-industrin. Nohau har bistått mer än 2000 organisationer med produkter 

och tjänster i syfte reducera sina kostnader och samtidigt öka kvaliteten i sin utveckling och testning. 

Nohau agerar som en oberoende aktör för att leverera teknik, tjänster och utbildning till kunder och 

partners i norra Europa. Bolaget är verksamt och har kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

 

”Nohau har en stark position inom en väldefinierad nisch som drivs av en stark underliggande tillväxt 

som en konsekvens av alltmer intelligenta produkter och tjänster. Vår ambition är fortsätta bygga på 

det starka namnet Nohau har i marknaden och tillsammans med organisationen fortsätta leverera 

stark värde våra kunder”, säger Carl Backman, VD för JCE. 
 
”Vi är mycket glada över att välkomna JCE som ägare till Nohau. JCE tillför en stabilitet och 

långsiktighet som möjliggör en vidare utveckling av verksamheten”, säger Mikael Johnsson, VD Nohau 

Solutions AB. 
 
Mikael Johnsson, VD kommer tillsammans med sin ledningsgrupp fortsätta leda bolaget framåt. 

 

 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
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Om JCE  
JCE är ett privatägt, diversifierat investmentbolag med säte i Göteborg. JCE har en stark historia av att skapa framgångsrika företag sedan 

starten 1971 och har idag via sina innehav drygt 5 000 anställda runt om i världen. JCE investerar både i noterade och onoterade bolag och 

har en bred investeringsportfölj med företag bland annat inom produkt/industri, digitaliseringstjänster och mjukvara. www.jce.se  
 
Om Nohau Solutions AB  
Nohau Solutions AB grundades 1981 och är ett privatägt bolag med säte i Malmö. Bolaget har sedan dess levererat professionella 
utvecklingslösningar till Europas embedded-industri. www.nohau.se  

http://www.jce.se/
http://www.nohau.se/

