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Ny institutionell ägare i Hexatronic
Det institutionella intresset ökar för Hexatronic efter noteringen på Nasdaq Stockholm, Small Cap. En
utländsk fond med långsiktig investeringshorisont har förvärvat sammanlagt 1 500 000 aktier i Hexatronic
Group AB (publ) genom en blocktransaktion. Säljare är Hexatronics grundare, Gert Nordin samt
styrelseordförande Göran Nordlund. Transaktionen skedde under onsdagen den 13 april. Gert Nordins
innehav efter genomförd transaktion uppgår till 4 679 070 aktier, vilket motsvarar cirka 13,9 procent, mot
tidigare cirka 17,3 procent, av antalet utestående aktier och röster i bolaget. Göran Nordlunds innehav efter
genomförd transaktion uppgår till 3 499 065 aktier, motsvarande cirka 10,4 procent, mot tidigare cirka 11,4
procent, av antalet utestående aktier och röster i bolaget.
"Vi ser det som mycket positivt att det institutionella ägandet ökar i bolaget och välkomnar fonden som en av
våra största ägare. Hexatronic verkar på en marknad med en väldigt stark underliggande tillväxt och vi ser
det som att denna resa precis har börjat. Både jag och Gert Nordin behåller ett betydande ägande i
Hexatronic och vi kommer fortsätta att vara engagerade och långsiktiga ägare i bolaget, säger Göran
Nordlund, Styrelseordförande i Hexatronic Group.”
Finansiell rådgivare i samband med transaktionen är Redeye AB.
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Hexatronic Group AB (publ) är en svensk koncern med fokus på system- och produktlösningar främst inom
fiberkommunikation. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av system- och produktlösningar för infrastruktur inom
passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate® och Wistom. I koncernen
finns de svenska 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.blueshift.se), TD Fiberoptik Örebro AB (Örebro, www.tdfiberoptik.se), Proximion AB (Kista,
www.proximion.com) samt de utländska dotterbolagen OpticReach Ltd. (Gosport, www.opticreach.com), Hexatronic
AS (Oslo, www.tdfiberoptikk.no), Hexatronic US Inc. och Hexatronic Tianjin Trading Co., Ltd. Alla bolag inom koncernen
utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar främst inom fiberkommunikation.
Hexatronic marknadsför sina system- och produktlösningar till operatörer, telekomföretag, nätägare, distributörer samt
systemintegratörer globalt. Koncernen har egna försäljningskontor och/eller dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Kina,
Storbritannien och USA. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har ca 260 anställda. Koncernen är listad på
Nasdaq Stockholm i segmentet Small Cap under tickern HTRO. För mer information se www.hexatronicgroup.com.
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