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Hexatronic tar per 1 juli 2016 över verksamheten för fiberkabel- och
duktverksamhet på Nya Zeeland av Ericsson
Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har idag, den 1 juli 2016, tagit över verksamheten från Ericsson
avseende tillverkning av duktsystem samt försäljning av fiberkabel i Wellington, Nya Zeeland. Samtliga 19
tidigare Ericssonanställda har accepterat en ny anställning och kommer fortsätta att utveckla och driva
verksamheten vidare lokalt på Nya Zeeland.
Hexatronic har för avsikt att långsiktigt driva och vidareutveckla den befintliga fiberkabel- och
duktverksamheten på Nya Zeeland. Förvärvet, som offentliggjordes i slutet av maj, har skett i form av en
rörelseöverlåtelse från Ericsson till Hexatronic New Zealand Ltd.
För Hexatronic är produkt- och systemlösningar inom passiv fiberoptisk infrastruktur kärnverksamhet, och
bolaget har för avsikt att fortsätta att introducera samtliga delar inom de välkända och redan etablerade
systemlösningarna Ribbonet och Micronet på den Nya Zeeländska marknaden.
Hexatronic har inför övertagande säkrat samtliga tidigare kundavtal från Ericsson och har även avtalat om en
förlängning av det mest väsentliga kundavtalet, som står för en mycket stor del av verksamhetens intäkter.
Verksamheten kommer att drivas som ett självständigt bolag inom koncernen med fullt ansvar för hela
värdekedjan från försäljning till leverans och eftermarknad.
”Samtliga kunder och medarbetare är mycket positiva till förändringen och det har varit viktigt för dem att
Hexatronic kommer att fortsätta att utveckla verksamheten och våra kundrelationer i Nya Zeeland”, säger
John Witkowski, VD Hexatronic New Zealand Ltd (f.d. General Manager för fiber- och duktverksamheten i
Ericsson NZ).

Wellington, Nya Zeeland 1 juli 2016.
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group
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Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group AB (publ)
Tel: +46 706 50 34 00
Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och
systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av
innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som
Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate®, FibreHub™, Matrix, DCIO™, Basic Broadband™ och Wistom®. Hexatronic
har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Kina, Nya Zeeland och USA.
Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.
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