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Opcon: Förvärvar Hotab Biosystem AB  
 
Som ett led i energi- och miljöteknikkoncernen Opcons arbete med den strategiska översynen av 
verksamheten har dotterbolaget Saxlund International Holding AB den 27 januari 2016 förvärvat 100 
% av aktierna i Hotab Biosystem AB från dess moderbolag Hotab Bio Energy AB, som därefter 
begärts i konkurs.  
 
Köpeskillingen uppgår till ca 1 mkr före kostnader. I samband med förvärvet har Saxlund även 
förvärvat vissa tillgångar från moderbolaget. Opcon planerar inte att Saxlund International Holding AB 
ska kvarstå som hundraprocentig ägare utan avser ta in andra externa ägare i bolaget. 
 
Hotab Biosystem AB är inriktad på eftermarknad och har 18 anställda med verksamhet i Kristianstad. 
Omsättningen för 2014 uppgick till ca 40 mkr med ett positivt nettoresultat om 1,5 mkr. Såväl 
omsättning som resultat förväntas under 2015 bli något sämre. Hotab har under lång tid varit en av de 
mer framstående aktörerna på den svenska bioenergimarknaden. Samtidigt har Hotab Biosystem AB 
lidit av att moderbolaget haft ekonomiska bekymmer där moderbolaget under början av 2015 även 
befann sig i rekonstruktion.  
 

- Hotab är ett välkänt varumärke med en omfattande installerad bas i framför allt Sverige och 
Norge. Bolaget har i vissa marknadsavsnitt varit en allvarlig konkurrent till Saxlund men har 
framför allt en produktportfölj som kompletterar vår. Vi har tidigare sagt att den svenska 
bioenergimarknaden är i behov av konsolidering. Vi ser det här som ett steg i den riktningen. 
Samtidigt stärker det här vår position på den svenska marknaden och bidrar till att växa den 
eftermarknadsaffär som vi ser som ett betydande element i den strategi vi håller på att arbeta 
fram inom bioenergi, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.  

 
Saxlund och SRE är ledande varumärken inom bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon allt 
från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och förbränningsanläggningar under 
varumärket Saxlund. Under varumärket SRE levereras bl.a. system för rening och energieffektivisering 
för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus samt 
rökgasreningsutrustning för industrier.  
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 11, 070-592 54 53 
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Om Opconkoncernen 
 
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och 
produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. 
 
Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 100. Aktien är 
noterad på Nasdaq OMX Stockholm.  
 
 
 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om 
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 28 januari 2016, kl 08:30 (CET). 

 


