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Hexatronic undertecknar distributionsavtal med Al Baud i
Quatar.
Al Baud kommer att representera Hexatronics hela produktsortiment i Quatar och
Dubai.
”Vi ser det som en fin möjlighet att komplementera vår representation på dessa
marknader. Marknadsutvecklingen är positiv och vi är förhoppningsfulla på det
framtida samarbetet med Al Baud, säger Gert Nordin, koncernchef och VD i
Hexatronic.”
"Med det kompletta produktsortimentet från Hexatronic och vår möjlighet att lagerföra
och hålla en hög servicenivå gentemot våra kunder kommer vi att kunna förbättra
vårt kunderbjudande ytterligare, säger Mr Khalifa Al.Khalifa.”
Om Al Baud:
Al Baud grundades 2003 och har 80 st anställda. Bolaget projekterar, installerar och
underhåller kompletta bredbandsnät för olika statliga och offentliga bolag och
organisationer på marknaden.
Hisings Backa den 12 June 2014.
Gert Nordin
Verkställande Direktör
Hexatronic Scandinavia AB
Org nr 556168-6360
Exportgatan 47 b
422 46 Hisings Backa
Tel: 031-7425330
För eventuella frågor kontakta:



Göran Nordlund, Styrelseordförande
Gert Nordin, Verkställande Direktör
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Hexatronic Scandinavia AB (publ) är en teknik-koncern specialiserad på produkter och lösningar för bredband över
optisk fiber. 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 ) och The Blue Shift AB (Stockholm, www.tbsoptics.com ). Alla koncernens
ingående bolag utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och system för
bredbandskommunikation. Bolagen säljer sina produkter till operatörer, telekombolag, nätägare, återförsäljare
och systemintegratörer. Koncernen har sitt säte i Göteborg och har ca 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 Nasdaq OMX First North under tickern
HTRO. För mer information se www.hexatronicscandinavia.se.

[”Gert Nordin, VD och koncernchef i Hexatronic and Mr Khalifa Al-Khalifa, VD i Al
Baud”]

