
LITTELFUSE TILLKÄNNAGER FÖRVÄRV AV ACCEL AB OCH ACCEL ELEKTRONIKA UAB

Chicago, 1 juni 2012 - Littelfuse, Inc. (NASDAQ:LFUS), ledande tillverkare av säkringar och skydd inom elsystem, meddelade idag att man har förvärvat
samtliga aktier i ACCEL AB, baserat i Vänersborg, Sverige och Accel Elektronika UAB, beläget i Litauen (ACCEL). ACCEL tillverkar avancerade
elektromekaniska produkter, inklusive sensorer och brytare, främst till bilindustrin. ACCEL hade 2011 en omsättning på cirka 150Mkr.

”Förvärvet av ACCEL utökar vår produktportfölj inom sensorer för fordonsindustrin. Förvärvet är ett viktigt steg i vår strategi att växa vår fordonsverksamhet
genom strategiska förvärv och expandera utanför kretsen av säkringar och skydd inom elsystem i angränsande områden, vilket kompletterar vår befintliga
verksamhet ", säger Dieter Roeder, Vice President och General Manager för Littelfuse Automotive Business Unit.

"ACCELs gedigna inflöde av nya produkter och starka relationer med OEM- och Tier 1 kunder runt om i världen ger utmärkta tillväxtmöjligheter för Littelfuse.
Dessutom ger ACCELs anläggning i Kaunas, Litauen, oss en bas för lågkostnadstillverkning i Östeuropa ", tillade Roeder.

Magnus Nilsson, Managing Director på ACCEL säger "Vi är glada över affären med Littelfuse. Bolagets starka närvaro globalt gör att vi bättre kan betjäna
våra kunder och expandera vår verksamhet över hela världen, i synnerhet mot intressanta tillväxtmarknader. Det är en bra kulturell plattform och många
synergier mellan de två företagen råder, vilka kan komma att ge långsiktiga fördelar för båda organisationerna" .

Inge detaljer beträffande transaktionen avslöjas. Förvärvet förväntas bidra positivt till Littlefuse´s resultat under 2012.

Om ACCEL
ACCEL är en ledande leverantör och tillverkare av elektriska och elektromekaniska produkter och komponenter för fordonsindustrin. Produkterna
marknadsförs genom fyra huvudsakliga produktgrupper: solsensorer, bältesswitch, sensorer för detektering av vatten i bränslet och styrningskontroller. Vid
grundandet 1987 började ACCEL med marknadsföring och teknisk support för japanska och italienska komponenttillverkare. År 1994 grundades
produktionsanläggning i Litauen, UAB Accel Elektronika, i samarbete med UAB Terra, ett litauiskt elektronikföretag. Företaget har cirka 300 anställda. Vid
försäljningen av Bolaget använde man sig av Lars Weibull AB, med projektledare Ola Weibull, som rådgivare genom hela processen. För ytterligare
information www.weibull.se

Om Littelfuse
Littelfuse, Inc., grundades 1927 och bolaget är världsledande inom kretsskydd och erbjuder branschens bredaste sortiment av produkter inom säkringar och
skydd av elsystem. Littelfuse produkter återfinns praktiskt taget på alla marknader som använder sig av elektrisk energi; allt från hemelektronik, bilar till
industriell utrustning. Utöver sitt huvudkontor i Chicago, Illinois, har Littelfuse mer än 30 försäljnings-, distributions-, produktions- och teknikfaciliteter i
Amerika, Europa och Asien.

För ytterligare information, besök företaget på www.littelfuse.com


