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Hexatronic förvärvar Memoteknik
Hexatronic har slutit avtal om förvärv av Memoteknik Holding AB med dotterbolagen
Memoteknik Sweden AB och Lightmate AB. Bolagen kompletterar Hexatronics
produktprogram inom bredbandsnät för fiber. Memoteknik, med säte i Skellefteå,
kommer att fortsätta att fungera som ett självständigt bolag i Hexatronic-koncernen.
Memoteknik omsatte ca 31 mkr sitt förra räkenskapsår.
Förvärvet kommer att kraftigt öka koncernens omsättning. Omsättningsökningen
kommer att ske under lönsamhet. Styrelsen räknar med att koncernen kommer att
omsätta 75-85 mkr under räkenskapsåret 2012/13. Detta motsvarar en tillväxt på ca
80%. Förvärvet kommer direkt att öka vinsten per aktie.
Hexatronic betalar en del kontant och 400 000 stycken nyemitterade aktier baserad
på en kurs a´ 2,50 kr/st för samtliga aktier i Memoteknik Holding AB. Vidare utfaller
en tilläggsköpeskilling baserad på Memotekniks utfall under räkenskapsåren 12/13 och
13/14. Kontantbetalningen görs med befintlig kassa och befintligt kreditutrymme i
Hexatronic. Nyemissionen görs med stöd av befintligt bemyndigande för styrelsen att
emittera aktier. Nyemissionen motsvarar en utspädning av de totala antal aktierna
med ca 3,4%.
”Vi känner Memoteknik-koncernen, deras medarbetare, produkter och marknad väl.
Vi ser förvärvet som ett stort steg i att bli en mer komplett leverantör av produkter för
bredband över fiber. Bolagen har flera gemensamma kunder och kompletterande
produkter och lösningar. Jag ser fram emot att få fortsätta att arbeta med
Memotekniks kunder och medarbetare.” säger Gert Nordin, VD och koncernchef på
Hexatronic.
Tillträdet beräknas att ske den 1 november 2012 och Bolaget kommer att konsolideras
i Hexatronic i samband med kvartalsrapport 1 för räkenskapsåret 2012/13 (1 sept-30
nov 2012). I samband med tillträdet kommer att antal åtgärder genomföras i
koncernen som säkerställer långsiktig lönsamhet.
Säljarens rådgivare i transaktionen har varit ARD Access AB i Stockholm genom
Jörgen Rask och Charlotta Edenvik.
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Hexatronic utvecklar, marknadsför och levererar produkter och komponenter för
bredbandskommunikation. Bolaget säljer sina produkter till operatörer, nätägare, återförsäljare
och systemintegratörer. Bolaget har tre affärsområden: Network med en egenutveklad
produktportfölj inom segmentet bredband över fiber till hemmet (sk FTTH). I sortimentet ingår
även produkter för andra kommunikationslösningar. Components, leverantör av bl.a. LED teknologi
från ledande leverantörer. Site Solutions med egenutvecklade prefabricerade
kommunikationslösningar för datahallar och kommunikationscentraler. Bolaget har sitt säte i
Göteborg och har 8 st anställda. Hexatronic omsatte ca 45 mkr räkenskapsåret 2010/11. För mer
information se www.hexatronic.se.

