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Micronic Mydata AB byter namn till Mycronic AB 
 
Micronic Mydata AB (publ), noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap: MICR, föreslår 
årsstämman, som hålls den 6 maj 2014, ett namnbyte till Mycronic AB (publ.).  

När Micronic Laser Systems AB år 2009 förvärvade MYDATA automation AB tog moderbolaget  
det gemensamma namnet Micronic Mydata AB. I princip alla koncernens dotterbolag, som idag  
finns i elva länder, behöll sina respektive bolagsnamn. Integrationen är fullt genomförd och för  
att tydliggöra positionen som ett globalt företag har bolaget beslutat att byta namn till Mycronic.  
Namnet representerar en global styrka genom enhetlig marknadsnärvaro och förstärker ambitionen  
och riktningen framåt.  
 
“Namnbytet skapar tydlighet och enhetlighet externt och internt”, säger Lena Olving, VD och koncern-
chef på Micronic Mydata AB. “Det bygger en grund för vår höga målsättning att skapa ett lönsamt 
företag med god tillväxt. Vi kommer också att jobba vidare med att bygga ett starkt varumärke. 
Effekterna av detta arbete kommer våra kunder, medarbetare, samarbetspartners, aktieägare och andra 
intressenter att ha nytta av. Det är viktigt för oss att skapa ett globalt företag och mycket sitter i 
namnet”, avslutar Lena Olving. 
 
 
Kontaktpersoner hos Micronic Mydata:  
Lena Olving  
VD och koncernchef  
08 - 638 52 00  
lena.olving@micronic-mydata.com 
  
Anna Ulinder  
Investor Relations  
08 - 638 52 00  
anna.ulinder@micronic-mydata.com 

 
 
 
 
 

 
 
Om Micronic Mydata AB 
Micronic Mydata AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions-
utrustning till elektronikindustrin. Micronic Mydatas huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen 
har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland 
och USA. För mer information, besök hemsidan www.micronic-mydata.com 
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2014, kl 08.15 
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