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Styrelsen antar nya finansiella mål
Styrelsen i Hexatronic har idag antagit nya finansiella mål:
Lönsamhet: EBITDA marginal (rörelseresultat före avskrivningar) på minst 10%.
Bolaget skall vara vid det målet under 2014. För bokslutsåret 13/14 var EBITDA
marginalen 6,2 %.
Tillväxt: Alla bolag i koncernen skall växa mer än sin marknad organiskt. Koncernen
eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på minst 20% per år från och med bokslutsåret
2013/14. Styrelsen räknar med att koncernen skall omsätta 320-350 mkr under
innevarande bokslutsår.
Finansiell stabilitet: Koncernen skall ha en soliditet på minst 30 %. Soliditeten i
Bolaget var 30 % vid utgången av rapportperioden.
Vid förvärv kan soliditeten under en kortare period om mindre än 12 månader
understiga 30%. Detta kan ske då styrelsen gör bedömningen att lönsamhet och
kassaflöde från förvärvade enheter gör att soliditeten snabbt kommer att förbättras.
Långsiktigt tillväxtmål: Koncernen skall nå en lönsam omsättning om minst 500
mkr inom 5 år (tom bokslutsår 2016/17). Bolaget omsatte bokslutsåret, 1 sep 201231 aug 2013, 71 mkr.
”I och med förvärvet av Hexatronic Cables & Interconnect Systems, dvs del av
Ericssons fiberkabelverksamhet i Hudiksvall, har de tidigare kommunicerade finansiella
målen blivit obsoleta. Vi har därför i Styrelsen arbetat igenom nya finansiella mål som
bättre motsvarar de förväntningar vi har på koncernen, säger Gert Nordin, Bolagets
koncernchef.”
Hisings Backa den 28 januari 2013.
Gert Nordin
Verkställande Direktör
Hexatronic Scandinavia AB
Org nr 556168-6360
Exportgatan 47 b
422 46 Hisings Backa
Tel: 031-7425330
För eventuella frågor kontakta:




Göran Nordlund, Styrelseordförande
070‐433 13 20
Gert Nordin, Verkställande Direktör 070‐858 34 20

Hexatronic Scandinavia AB (publ) är en teknikhandels‐koncern. I koncernen finns bolagen Hexatronic Cables &
Interconnect Systems AB (Hudiksvall, www.hexatronic.com ), Hexatronic Elektronik och Data AB (Göteborg,
www.hexatronic.se ), Memoteknik AB (Skellefteå, www.memoteknik.se ), The Blue Shift AB (Stockholm,
www.tbsoptics.com ) och LEDventure Media och Teknik AB (Göteborg, www.ledventure.se ). Huvuddelen av
koncernens ingående bolag utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och system för
bredbandskommunikation. Dessa bolag säljer sina produkter till operatörer, telekombolag, nätägare,
återförsäljare och systemintegratörer. LEDventure marknadsför och säljer LED skärmar och system för det publika
rummet. Kunderna är företag och offentlig förvaltning. Koncernen har sitt säte i Göteborg och har drygt 110 st
anställda. Hexatronic omsatte proforma ca 100 mkr under räkenskapsåret 2012/13 och förväntas att bli mer än 3
gånger så stort vad gäller omsättning och vinst i och med förvärvet av verksamheten i Hudiksvall som förvärvats
av Ericsson per den 1 december 2013. Koncernen är listad på AktieTorget under tickern HTRO. För mer
information se www.hexatronicscandinavia.se.

