
Xerox förvärvar inkjet-leverantören Impika
- förstärker inom färgtryck
Impikas egenutvecklade vattenbaserade inkjet-system kompletterar Xerox färgtrycksportfölj

STOCKHOLM, 27 februari 2013 – Xerox förvärvar Impika, ett ledande företag inom design, produktion och försäljning av lösningar för inkjet-
tryck som används för industriellt, kommersiellt och säkerhetsanpassat tryck för etiketter och emballage.

Impika erbjuder ett sortiment vattenbaserade inkjet-pressar som bygger på egenutvecklad teknik. Produktlinjen omfattar iPrint, en serie
produktionsmaskiner för löpande bana som trycker upp till 375 meter per minut samt iPress, en serie digitala tryckpressar för grafisk
kommunikation med upplösning på upp till 2400 x 1200 dpi.

– Impika har visat en innovativ strategi för avancerat inkjet-tryck som kompletterar Xerox teknik. Tillsammans kan vi förstärka vårt
erbjudande av digitala produkter, lösningar och resurser, säger Jeff Jacobson, President, Xerox Graphic Communications Operations.

Impika, som är baserade i Aubagne, Frankrike, säljer sina produkter genom direktförsäljning samt genom ett globalt nätverk av partners.
Xerox har sålt Impika i Europa sedan 2011.

– För att fortsätta växa måste vi stärka vårt ledarskap och vår organisation med bred global distribution och service. Xerox passar bra för
vår växande verksamhet och våra kunder kommer att gynnas av Xerox fokus på innovation för att främja digitalt färgtryck, säger Paul
Morgavi, CEO på Impika.
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Om Xerox Sverige
Xerox Sverige är den svenska delen av Xerox, som är världens ledande företag inom affärsprocesser och dokumenthantering.  Xerox teknik, kompetens
och tjänster gör det möjligt för arbetsplatser – från små företag till stora globala organisationer - att förenkla hur arbetet utförs och låta kunderna fokusera
mer på det som betyder mest: kärnverksamheten. Xerox erbjuder outsourcing av affärsprocesser och IT- tjänster, inklusive databehandling, lösningar inom
vårdsektorn, HR-administration, finansiell support, transportlösningar och CRM-tjänster till organisationer över hela världen.

Företaget erbjuder även ledande dokumentteknik, tjänster, mjukvara för grafisk kommunikation och kontorsmiljöer i alla storlekar. Xerox har idag över
140 000 medarbetare representerade i mer än 160 länder. För mer information, besök www.xerox.se.


