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Styrelsen beslutar att påbörja arbetet med ansökan om listning
på First North
Styrelsen i Hexatronic har idag beslutat att påbörja arbetet med att ansöka om
listning av Bolagets aktie på Nasdaq OMX First North.
”Vi tror på en ökad synlighet vid en flytt av handeln av Bolagets aktie till First North.
Detta kommer att öka Bolagets chanser till att också öka sin trovärdighet hos kunder,
leverantörer och befintliga och nya medarbetare. På sikt kan detta göra att chansen
till långsiktig värdeökning på Bolaget ökar.
Styrelsen har som mål att arbeta med Bolagets publika information och processer så
att Hexatronic inom en tre-års period skall vara redo att ansöka om en notering på
Stockholmsbörsens Small Cap-lista. En listning på First North är första steget på
denna resa, säger Gert Nordin, Bolagets koncernchef.”
Hisings Backa den 28 januari 2013.
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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.

