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Hexatronic startar nytt bolag,
LEDventure Media och Teknik AB.
•
•
•
•
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Hexatronic startar nytt bolag, LEDventure Media och Teknik AB.
LEDventure skall marknadsföra och sälja publika LED skärmar med tillhörande tjänster.
(LED=Light emitting diode, dvs skärmarna är stora platta videoskärmar).
Marknaden för publika LED skärmar förväntas växa kraftigt under de närmaste åren.
Hexatronic förväntar sig att LEDventure under de första 12 månaderna i drift skall
omsätta runt 8-10 mkr med en god lönsamhet.
LEDventure kommer att redovisas konsoliderat i Hexatronic koncernen från och med
kvartalsrapport 3.

”Nästa steg mot att förvandla Hexatronic till en teknikhandelskoncern!”
”LEDventure är ett spännande tillskott till koncernen. LEDventures kombinerar Hexatronics stora
kunnande i teknikhandel av komplexa produkter och system tillsammans med ett service- och
tjänsteutbud runt publika videoskärmar.
LEDventure kommer att arbeta med offentliga kunder, kunder inom event och sport och slutligen
fastighetsägare som med publika skärmar ytterligare kan öka värdet på sitt fastighetsbestånd.
Hexatronic har arbetat med LED teknologi länge. Vi kan tekniken, vi känner de ledande leverantörerna
och vi har flera kontaktnät som kan utnyttjas i LEDventures verksamhet. Vi ser med stor tillförsikt fram
emot att addera ytterligare ett bolag inom Hexatronic koncernen.
Till att börja med kommer jag att ta på mig VD-rollen i LEDventure. I förlängningen skall det nya
bolaget fungera relativt autonomt i koncernen” säger Gert Nordin, VD i Hexatronic Scandinavia AB.
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Hexatronic utvecklar, marknadsför och levererar produkter och komponenter för bredbandskommunikation.
Bolaget säljer sina produkter till operatörer, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Bolaget driver
sin verksamhet från Göteborg ( via Hexatronic Elektronik och Data AB) och Skellefteå (genom de helägda
dotterbolagen Memoteknik AB och Lightmate AB). Koncernen har 15 st anställda. Hexatronic omsatte ca 40
mkr räkenskapsåret 20011/12 (innan förvärvet av Memoteknik Holding AB och starten av LEDventures). För
mer information se www.hexatronic.se.

