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Förvärv av The Blue Shift AB
slutförd.
Hexatronic slutför förvärvet av The Blue Shift AB i enlighet med tidigare aviserat avtal.
The Blue Shift AB omsatte 31,5 mkr under föregående räkenskapsår som avslutades
30 juni 2013. Rörelseresultatet var 50 tkr. Styrelsen i Hexatronic ser en lönsam
tillväxt för The Blue Shift under innevarande räkenskapsår främst beroende på allmän
marknadsutveckling inom The Blue Shifts verksamhetsområde.
”Vi har redan startat arbetet med att integrera The Blue Shift i Hexatronic, säger Gert
Nordin, koncernchef i Hexatronic. Vi ser stora möjligheter till att ta tillvara synergier
mellan våra olika Bolag.”
”Det är inspirerande att få bli del i något större. Jag och Robert Lidström, de operativa
av säljarna av The Blue Shift, är nu också större aktieägare i Hexatronic. Vi ser med
tillförsikt fram emot den värdeökning på aktien vi tror är möjlig när den fulla
potentialen av den nya gruppen Hexatronic Partner Companies har utnyttjats,
säger Erik Fischbeck, VD i The Blue Shift AB.”
The Blue Shift kommer att konsolideras in i Hexatronic från och med den 1 september
2013.
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Hexatronic är en teknikhandels-koncern. I koncernen finns bolagen Hexatronic, Memoteknik och
LEDventure. Hexatronic (Göteborg) och Memoteknik (Skellefteå) utvecklar, marknadsför och

levererar produkter och komponenter för bredbandskommunikation. Dessa bolag säljer sina
produkter till operatörer, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. LEDventure (Göteborg)
marknadsför och säljer LED skärmar och system för de publika rummet. Kunderna är företag och
offentlig förvaltning. Koncernen har sitt säte i Göteborg och har 15 st anställda. Hexatronic
kommer att omsätta ca 75-80 mkr under räkenskapsåret 2012/13 och förväntas att växa kraftigt
under lönsamhet under de närmaste åren. För mer information se www.hexatronic.se.
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