Troax AB förvärvar Claitec Solutions S.L
Hillerstorp 3 maj 2022, 12:30 CET

Troax AB, som ingår i Troax-koncernen, har ingått ett avtal om förvärv av alla
utestående aktier i det spanska bolaget Claitec Solutions S.L (“Claitec”)
Claitec är ett företag som är specialiserat på industrisäkerhet och olycksförebyggande lösningar på en
global marknad. Det har sitt huvudkontor i Girona, Spanien. Claitec har utvecklat ett brett sortiment av
lösningar som syftar till att minimera risker i industriella miljöer med hög risk för olyckor. Företaget
omsätter 2 M€ med en solid lönsamhet och grundades 2013.
"Jag är glad att kunna meddela att Claitec blir en del Troax-gruppen. Claitec har samma engagemang
och ambition som Troax att skydda människor, egendom och processer”, säger Thomas Widstrand, VD
och Koncernchef för Troax.
”Vi är övertygade om att Claitec kommer att fortsätta växa och trivas som en del av Troax-koncernen och
vi ser vårt kombinerade erbjudande som ett bra sätt att öka värdet för våra kunder”, säger Mikael
Carlsson Head of M&A på Troax
”Genom att ingå i Troax kommer vi att kunna fortsätta förbättra vår erbjudande, växa vår verksamhet och
stärka vårt team på samma sätt som vi har gjort sedan vi startade bolaget. Verksamheten kommer att
fortsätta bedrivas som tidigare, med samma höga ambitionsnivå, men nu som en del av en globalt
ledande organisation. Tillsammans med hela Claitec-teamet ser vi fram emot samarbetet med Troax ”,
säger Richard Chetrit. Managing Director på Claitec.
Förvärvet kommer att finansieras med Troax befintliga likvida medel på en kassa / skuldfri basis. En
prestationsbaserad tilläggsköpeskilling kan komma att ske under 2022-2024 under förutsättning att
verksamheten levererar fortsatt hög tillväxt och rörelseresultat. Transaktionen förväntas avslutas idag.
Förvärvet förväntas inte väsentligt bidra till Troax vinst per aktie eller nettoskuld / EBITDA.
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Om Troax
Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade
nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt förrådslösningar.
Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer.
Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt
effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 45 länder. Under 2021 uppgick Troax
nettoomsättning till 252 MEUR och antalet anställda till ca 1 100 personer vid utgången av 2021. Bolagets
huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

