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Plockmatic International AB, en av världens ledande utvecklare och tillverkare av efterbearbetningssystem för trycksaker, har
förvärvat det brittiska företaget Morgana Systems Ltd. Förvärvet ökar de två bolagens distributionskapacitet och produktportfölj
markant samt placerar den nya gruppen som ledande i branschen.

Morgana blir ett helägt dotterbolag till Plockmatic vars VD, Jan Marstorp, blir chef för den nya verksamheten. Morgana fortsätter att
verka från sitt kontor i Milton Keynes, Storbritannien, där VD Quen Baum behåller sin tidigare roll.

Morgana Systems är ledande inom utveckling och försäljning av efterbehandlingssystem för trycksaker och dokument. Företagets
produkter säljs via egen försäljningsorganisation i Storbritannien samt genom återförsäljare i fler än 80 länder.

Plockmatic är den ledande leverantören av integrerade efterbehandlingssystem skräddarsydda för mellansegmentet inom digitalt
tryck. Plockmatic tillverkar också en rad oberoende system för dokumentbearbetning och kuvertering vilka säljs genom
återförsäljare och OEM-partners globalt.

Plockmatic International ingår i Grimaldi Industrikoncernen, en mångfacetterad Stockholmsbaserad koncern.

"Förvärvet av Morgana ger oss tillgång till den produktutveckling, teknik och distributionskapacitet vi behöver för att nå fler kunder
över hela världen", säger Salvatore Grimaldi, ägare och CEO. "Jag är mycket glad över att kunna välkomna Morgana till vår
koncern."

Jan Marstorp från Plockmatic tillägger: "Under en lång tid har vi haft en enorm respekt för Morganas produkter och dess
medarbetare. Tillsammans kommer dessa två innovativa företag att utveckla de tryckta applikationerna som en värdefull del av
kommunikationsutbudet".

Quen Baum från Morgana säger att han är mycket glad över att bolaget förvärvas av Plockmatic som han ser som den ideala partnern för
framtiden.
"Kombinationen av dessa två företag och dess varumärken kommer att ytterligare stärka vår position på marknaden och vi kommer även att
bättre kunna serva våra kunder och medarbetare", säger han. "Vi ser fram emot att vara en del av Plockmatic och Grimaldi
Industrikoncernen."

För mer information, kontakta Scott Russell på scott.russell@plockmatic.se
eller 46 70 229 21 33

Grimaldi Industrikoncernen omsätter årligen 250 miljoner €. Koncernen leds av Salvatore Grimaldi och har idag cirka 1300 anställda i sina
olika verksamheter. Dessa inkluderar Europas ledande cykelmärken såsom Bianchi, Peugeot, Gitane, Crescent, Monark, DBS och Kildemoes.
Övriga företag i gruppen är Karlsson Spools - tillverkare av spolar för hydrauliska ventiler, Grimaldis Mekaniska Verkstad - underleverantör till
verkstadsindustrin, Learnify e-learning solutions och Investment AB Rivetina. Dessutom har gruppen delägande intressen i industrikoncernen
3nine, Pricer - systemleverantör för elektroniska prissättningssystem inom detaljhandeln och e-learningföretaget Contento Wassum.
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