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Hexatronic säljer LEDventure Media och Teknik AB.
Hexatronic Scandinavia är idag en koncern som huvudsakligen arbetar med produkter,
komponenter och system för bredbandskommunikation. Fyra av fem dotterbolag
arbetar med produkter och tjänster för optisk fiberinfrastruktur. Dessa fyra
dotterbolag säljer sina produkter till operatörer, telekombolag, nätägare, återförsäljare
och systemintegratörer. För att ytterligare kunna fokusera på detta område har
styrelsen en tid arbetat med att sälja bolaget LEDventure Media och Teknik AB.
LEDventure har två anställda och marknadsför och säljer stora lysdiodskärmar för det
publika rummet. Bolaget startades under 2013 och omsatte 4,3 mkr med svagt
positivt resultat (räkenskapsåret tom 31 augusti 2013).
Den 7 februari tecknades avtal med Transtema Holding AB att sälja samtliga aktier i
LEDventure Media och Teknik AB.
Bolaget skall drivas vidare under Transtemas ägarskap och de anställda får fortsatt
anställning. Affären ger upphov till en mindre reavinst om ca 350 tkr samtidigt som de
uppstartskrediter som Hexatronic givit till LEDventure är garanterade av köparen.
”Detta är den bästa lösningen för såväl Hexatronic som för LEDventure. Vi kan nu
koncentrera oss på att bli bäst inom vårt kärnområde, optisk fiberinfrastruktur.
LEDventure kommer också att kunna utvecklas bättre inom Transtema, säger Gert
Nordin, koncernchef i Hexatronic.”
Transtema Holding är ägt av Magnus Johansson, styrelseledamot inom Hexatronic.
Styrelsen kallar därför snarast till extra bolagsstämma för att godkänna försäljningen.
Ägare med mer än 50% av rösterna är kontaktade under hand och har godkänt
affären.
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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 omsätta
320-350 mkr med en EBITDA på mellan 10-12% under innevarande räkenskapsår. Koncernen är listad på
AktieTorget under tickern HTRO. För mer information se www.hexatronicscandinavia.se.

