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Axel Christiernsson har förvärvat majoriteten av tillgångarna från Jesco Resources Inc.
Verksamheten kommmer att fortsätta under namnet Axel Americas LLC, med den stolta
traditionen från Jesco som en väletablerad leverantörerena av smörjfett på den amerikanska
marknaden.
Under de senaste tio åren har Axel Christiernsson koncernen (AXEL) expanderat dramatiskt
och är nu den ledande producenten och leverantören av smörjfett i Europa, med moderna
produktionsenheter i Nol, Sverige, och Heijningen, Nederländerna. Denna utveckling har
uppnåtts genom en kombination av stark organisk tillväxt och förvärvet av Christol Grease i
Niort, Frankrike, 2006. Företaget har på sätt transformerats från att vara en mindre lokal
producent i Skandinavien till att bli den ledande leverantören av smörjfett i den europiska
“business to business” marknaden.
Idag arbertar AXEL framgångsrikt med många av de ledande smörjmedelsföretagen i runt om
i världen. Företagets affärskoncept “Customised LabelTM” betyder att de inte har några egna
varumärken och inte konkurrerar med sina kunder. När AXEL nu har uppnått postionen som
den största tillverkaren av smörjfett i Europa har bolaget inlett en expansion med avsikt att
följa internationella kunder på en global marknad.
Jesco Resources, med anläggningar i Kansas City, Missouri, och Rosedale, Mississippi, har 41
anställda. Sedan 1929 har Jesco erbjudit kvalitetsprodukter och service till sina kunder. Under
åren har Jesco utvecklats och expanderat, både avseende teknisk kompetens och kapacitet för
att möta ökande behov från kunderna. Nu går Jesco vidare tillsammans med AXEL som ett
starkare företag, redo att anta nya utmaningar.

AXEL Americas LLC eftersträvar att foga samman styrkorna från båda företagen för att
utveckla sin verksamhet och betjäna såväl internationella och inhemska kunder i USA. Johan
Stureson, VD för AXEL koncernen har även utsetts till President för AXEL Americas, medan
Richard Howell, tidigare ägare och President för Jesco kommer att kvarstå som Executive Vice
President och daglig ledare.
Johan Stureson: “Som den ledande smörjfettsproducenten i Europa ser vi med tillförsikt och
stolthet fram emot att etablera en plattform för tillväxt i nordamerika. Jesco representerar ett
utmärkt förvärv för AXEL och är kända för sin kvalitetsprodukter och kunniga medarbetare.”
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