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1 November 2013

Bäste partner,
Vi vill informera om att Hexatronic Scandinavia AB (publ) har tecknat ett bindande avtal om förvärv
av Ericssons telekomkabelverksamhet i Hudiksvall. Hexatronic Partner Companies (HPC) har för
avsikt att långsiktigt driva och utveckla den befintliga fiber- och sjökabelverksamheten inkl. samtliga
system och tillbehör avseende Ribbonet, Micronet och Drytech produktportföljer inom fiber-, blåsoch duktsystem. Bolaget kommer även att under en övergångsperiod att tillverka delar ur det
tidigare kopparkabelsortimentet.
Det nya bolaget kommer att ta namnet Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (HC&I) och
efter 1 december 2013 kommer vi att ha följande koncernsstruktur:

Framtidssatsningen inom Hexatronic-koncernen kommer att byggas vidare med ett antal
nyckelpersoner från Ericsson kombinerat med resurser från nuvarande Hexatronic Partner
Companies. Verksamheten som tas över från Ericsson förväntas att under 2013 proforma omsätta ca
350 miljoner kronor (innan förvärvet och i nuvarande form). Verkställande direktör för nya bolaget
HC&I blir Hexatronics koncernchef Gert Nordin.
Den nya delen av HPC har historiskt varit en produktionsenhet inom Ericssons affärsenhet Networks.
Verksamheten kommer efter förvärvet att drivas som ett självständigt bolag inom Hexatronickoncernen med fullt ansvar för hela värdekedjan från försäljning till leverans och eftermarknad. HPC
skall med den kostnadseffektivitet som redan finns i HC&I, implementera ett kundfokus där affären
med kundnytta och affärsmarginal skall stå i fokus. Våra kunder och vårt totala erbjudande skall alltid
komma i första rummet.
Den nya Hexatronickoncernen kommer att vara en mycket stark partner inom bredbands- och
fiberområdet med kompletta system baserat på de bästa lösningarna från samtliga koncernbolags
olika produkterbjudanden. Med ett fortsatt kvalitets- och kundfokus i kombination med starka
etablerade varumären Lightmate, QuickGrip, FlexField, Ribbonet, Micronet samt Drytech kommer vi
att kunna erbjuda kompletta lösningar för att säkerställa en fortsatt expansion i en växande
framtidsbransch.
Varje bolag inom HPC kommer att fortsätta arbetet med att utveckla sina produkter och
produktområden samt jobba med alla sina samarbetspartners på precis samma sätt som tidigare.
Varje bolag kommer att jobba vidare med samma kontaktpersoner och vi ser fram emot att få träffas
snart för att planera vår gemensamma framtid!
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För ytterligare information kontakta i första hand:
Gert Nordin
Hexatronic Partner Companies
Erik Fischbeck
Hexatronic P.C. (The Blue Shift)
Med vänliga hälsningar,

Gert Nordin
VD (Hexatronic Partner Companies)

Robert Lindberg

Erik Fischbeck

VD (Memoteknik AB)

VD (The Blue Shift AB)

www.hexatronic.se

031 742 53 30
0706 669 485

