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Hexatronic tecknar avtal om
förvärv av The Blue Shift.
Hexatronic har tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i The Blue Shift AB.
The Blue Shift AB levererar produkter och komponenter för fiberkommunikationsnät.
Bolaget grundades år 2003 av tidigare Ericsson anställda och har byggt upp en stabil
position hos sina kunder. The Blue Shift beräknas omsätta ca 30 mkr under
innevarande bokslutsår med positivt resultat. I samband med förvärvet kommer
synergieffekter direkt att öka lönsamheten i The Blue Shift. Effekterna är i första hand
beroende av större inköpsvolymer och mer effektiva leverantörskontakter. The Blue
Shift kommer att kvarstå som ett fristående bolag inom Hexatronic koncernen även
efter förvärvet.

Hexatronic betalar en del kontant och en del med aktier. Antal nyemitterade aktier är
1 440 000 som emitteras på en kurs om 2,50 kronor per aktie. Vidare kommer 720
000 teckningsoptioner med en löptid på 36 månader och ett lösenpris om 4,30 kr att
tilldelas de aktiva ägarna i Bolaget. Finansieringen av kontantdelen sker med befintlig
kassa och befintliga kreditutrymmen. Hexatronic kommer att kalla till en extra
Bolagstämma för att bemyndiga Styrelsen att emittera aktier och teckningsoptioner.

Ledningen och samtliga anställda i The Blue Shift kommer att stanna kvar inom
Hexatronic koncernen. The Blue Shift kompletterar de andra två bolagen inom
koncernen som marknadsför och levererar produkter och lösningar för bredbandsnät,
Hexatronic Elektronik & Data och Memoteknik. Hexatronic ser stora möjligheter att
ytterligare flytta fram sina positioner som en ledande leverantör till stora operatörer
och nätägare.
”Vi har känt The Blue Shift länge. De har lyckats bygga upp en fin position på
marknaden samt hos flera större globala OEM kunder tack vare sin kompetens inom
fiberteknologi. Vi kommer tillsammans att bilda en stark enhet på marknaden där våra
respektive kunderbjudande och marknadskanaler väl kompletterar varandra.
Dessutom har vi kostnadssynergier i Hexatronics produktprogram som kommer att
kunna realiseras direkt vid genomförandet av förvärvet”, säger Gert Nordin
koncernchef i Hexatronic Scandinavia AB (publ).

”Det är mycket inspirerande att bli en del av Hexatronic koncernen och avgörande för
vårt val har varit den långsiktiga framtidssatsning som vi gemensamt påbörjat arbetet
kring. Vi är alla entreprenörer som vill bygga fina företag och våra gemensamma
värderingar kommer att gynna våra kunder både i Sverige och internationellt genom
att vi kommer att kunna utveckla våra erbjudande ytterligare och bli en mer komplett
partner inom Telecom området.”, säger Erik Fischbeck, VD i The Blue Shift AB.
De operativa ägarna i The Blue Shift, Erik Fischbeck och Robert Lidström, tar hela sin
köpeskilling i aktier i Hexatronic och är bundna av ett sk Lock-up avtal. ”Vi tror mycket
på framtidsplanerna inom koncernen och ser fram emot att få ta del av framtida
värdeutveckling i aktien och ser våra innehav som långsiktiga”, säger Erik och Robert.
Efter förvärvet beräknas Hexatronic koncernen att omsätta ca 110-130 mkr på
årsbasis. Förvärvet kommer att påverka vinsten per aktie positivt direkt i samband
med förvärvet.
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Hexatronic är en teknikhandels-koncern. I koncernen finns bolagen Hexatronic, Memoteknik och
LEDventure. Hexatronic (Göteborg) och Memoteknik (Skellefteå) utvecklar, marknadsför och
levererar produkter och komponenter för bredbandskommunikation. Dessa bolag säljer sina
produkter till operatörer, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. LEDventure (Göteborg)
marknadsför och säljer LED skärmar och system för de publika rummet. Kunderna är företag och
offentlig förvaltning. Koncernen har sitt säte i Göteborg och har 15 st anställda. Hexatronic
kommer att omsätta ca 75-80 mkr under räkenskapsåret 2012/13 och förväntas att växa kraftigt
under lönsamhet under de närmaste åren. För mer information se www.hexatronic.se.

