
   

Pressrelease  
 
Elos fokuserar verksamheten till affärsområde Medicinteknik – 
säljer dotterbolaget Elos Fixturlaser  
 
Elos AB säljer dotterbolaget Elos Fixturlaser, affärsområde Mätteknik, till det franska bolaget 
Acoem, för motsvarande ca 142 mkr på skuldfri basis. Övertagande sker den 30 juni och affären 
beräknas i sin helhet bli slutförd under juli. Köpeskillingen erläggs kontant genom tre del-
betalningar under perioden juni-juli 2014. Försäljningen väntas ge Elos en reavinst på ca 100 mkr 
och ett kassatillskott på ca 130 mkr. En mindre del av köpeskillingen är beroende av Elos 
Fixturlasers försäljningsutveckling under 2014. Denna del kommer att fastställas och regleras 
under första kvartalet 2015. Inga myndighetskrav krävs för genomförande av affären. 
 
- ”Försäljningen av Elos Fixturlaser är ett logiskt steg i vår process att skapa en renodlad koncern 
inom medicinteknik. Koncernen har redan före försäljningen en stark finansiell bas som nu 
ytterligare förstärks. Affären skapar möjligheter till en kraftfull expansion av medicinteknik-
verksamheten. Expansion kommer att ske inom befintliga marknadsområden för att stärka 
marknadspositionerna och skapa en global struktur. Vi har idag inom Elos Medtech en kundkrets 
som bedriver sina verksamheter på global basis. För att bättre betjäna våra kunders olika behov 
behöver vår geografiska struktur utvecklas.  

Det har varit viktigt för oss att finna en ägare som stärker Elos Fixturlasers verksamhet. 
Kombinationen Acoem och Elos Fixturlaser skapar en konkurrenskraftig struktur med komp-
letterande produkter vilket ger förutsättningar till en mer effektiv distribution. Detta ger möjligheter 
som kommer att gynna bolagens kunder och anställda i framtiden”, säger Göran Brorsson, VD 
och koncernchef Elos. 
 
Acoem som har sitt huvudkontor i Lyon, Frankrike, utvecklar och marknadsför produkter och 
tjänster som omfattar övervakning och diagnostik inom vibration och akustik. Bolaget ingår i 
EVOLEM-koncernen, ett familjeägt investmentbolag, som genom en aktiv tillväxt- och förvärvs-
strategi bygger upp Acoems verksamhet. Acoem har egna försäljningsbolag i Brasilien, Kina och 
Malaysia.  
 
Eloskoncernen kommer efter försäljningen av Elos Fixturlaser att vara helt fokuserad till 
verksamhet inom Medicinteknik. Affärsområdet är en av Europas ledande utvecklings- och 
produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som dentala och ortopediska 
implantat och instrument. Affärsområdet marknadsförs som Elos Medtech. Utvecklings- och 
produktionstjänster säljs även till produktägare inom hörapparater, injektionssystem för diabetiker 
och diagnostik. Affärsområdets kunder utgörs av globalt ledande medicinteknikföretag inom sina 
affärsområden. Verksamheten bedrivs vid egna anläggningar i Sverige, Danmark och Kina.  
 
Lidköping, 2014-06-27 
 
Elos AB (publ) 
 
För ytterligare upplysningar kontakta:  
Göran Brorsson VD och koncernchef, telefon 0510 48 43 65, 0705 11 78 60. 

 
För ytterligare information om Eloskoncernen, se www.elos.se  

 
Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juni 2014 kl 08.30 (CET). 
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