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XANO förvärvar Lasertech
XANO har idag, via dotterbolag, tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Lasertech
LSH AB i Karlskoga.
Lasertech är ett ledande företag inom industriell 3D-printing och lasersvetsning i metall.
Tjänsteutbudet omfattar även oförstörande provning, lasermärkning och laserhärdning.
Lasertech har en stabil kundstruktur med välrenommerade företag inom branscher som
fordon, försvar och medicinteknik. Årsomsättningen uppgår till ca 60 MSEK med god
lönsamhet. Konsolidering sker från och med den 1 december 2020. Förvärvet bedöms ha
en marginellt positiv påverkan på XANOs resultat per aktie.
Lasertech kommer att ingå i XANOs affärsenhet Precision Technology. Förvärvet tillför
ytterligare teknikkompetens och skapar samtidigt ökade tillväxtmöjligheter för såväl
Lasertech som övriga koncernföretag. Lasertech samarbetar idag med ett antal kunder
som redan är etablerade inom affärsenheten men förvärvet ger också tillgång till nya
marknadssegment.
Inom ramen för förvärvet var säljarnas önskan att återinvestera motsvarande maximalt
5 MSEK av erhållen köpeskilling via förvärv av XANO-aktier. XANOs styrelse har därför
beslutat att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna
aktier, som gäller fram till och med årsstämman 2021. 37 878 egna aktier av aktieslag B
har överlåtits till kurs 132:00 SEK. Betalning för aktierna har erhållits i form av revers om
5 MSEK.
Före transaktionen uppgick XANOs innehav av egna aktier till 292 444 av aktieslag B, vilket
också var det högsta antal aktier som kunde överlåtas. Efter överlåtelsen uppgår antalet
aktier i eget förvar till 254 566 av aktieslag B, motsvarande 0,9 procent av totalt
aktiekapital.

För ytterligare information, kontakta:
» Lennart Persson, VD och koncernchef, tel. 036 31 22 33
Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2020 kl. 14:30 CET.
XANO Industri AB (publ)
www.xano.se
XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för
industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns
representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till
ca 2,1 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 000. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.
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