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Investment AB Spiltan har förvärvat 45 % av aktierna i Sura Magnets som är en ledande leverantör av permanentmagneter
baserade i Söderköping.  Bolaget omsätter ca 80 miljoner kronor och har levererat magneter till bland annat fordons- och
medicinteknikindustrin i över 60 år. 

- ”Jag hade tänkt sälja hela bolaget men när Spiltan erbjöd mig möjligheten att behålla en stor andel i bolaget tyckte jag det var
mer attraktivt. Genom Spiltan får vi också en långsiktig ägare som köper för att behålla och har finansiella muskler” säger Bertil
Torgilsman, tidigare huvudägare i Sura Magnets.

- ”Vi ser stor tillväxtpotential i Sura Magnets då fordon innehåller alltmer magneter för att göra dem mer funktionsdugliga. Bolaget
är också specialiserat på plastbundna precisionsmagneter och har unik kompetens och kunnande när det gäller både personal
och ledning” säger Per H. Börjesson, VD för Spiltan.

 - Även privatinvesteraren Thomas Wernhoff tar en ägarandel i Sura Magnets och går in som styrelseordförande i bolaget. 

- ”Med de nya ägarna kan vi nu expandera verksamheten och kanske även skapa fler arbetstillfällen i Söderköping” säger VD
Tommy Andersson som sedan tidigare också är delägare i bolaget. 

För mer information kontakta:

Bertil Torgilsman, ägare Sura Magnets, bertil.torgilsman@suramagnets.se  070-687 5981  

Tommy Andersson, VD Sura Magnets, tommy.andersson@suramagnets.se , 070-232 6299

Sura Magnets är Skandinaviens största och ledande tillverkare av formsprutade permanentmagneter och bedriver även en omfattande handel
med sintrade magneter och magnetsystem. Sura Magnets med huvudkontor och produktion i Söderköping grundades 1954 i Surahammar,
omsätter idag ca 85 miljoner och har omkring 45 anställda. Verksamheten är i hög grad internationaliserad och 70 % av omsättningen
exporteras till 30 olika länder med Tyskland som största geografiska marknad utanför Sverige. Sura Magnets är specialiserat på
tvåkomponentsformsprutade magneteter för bl.a. styrvinkelsensorer till fordonsindustrin som också utgör bolagets största kundsegment och
står för närmare två tredjedelar av omsättningen. Medicinteknisk industri och verkstadsindustri är övriga huvudbranscher där magneter har
utbredda användningsområden inom bl.a. hörapparater, joysticks, växelförare, vinkelgivare men även filterfunktioner i alla typer av
transmissioner och motorer.  Mer information på www.suramagnets.se

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med ett totalt kapital på cirka 1000 miljoner kronor som framförallt investeras i lönsamma
onoterade bolag som drivs av duktiga entreprenörer. Genom långsiktighet, personligt engagemang och entreprenörskap skapar Spiltan
förutsättningar för en stabil utveckling och bra avkastning. Spiltan har cirka  2000 aktieägare och aktien handlas på Alternativa
aktiemarknaden (www.alternativa.se) . Mer information finns på www.spiltan.se  


