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Pressmeddelande, Malmö, 7 juli 2021 

HEXPOL:s förvärv av Unica, ett spansk företag verksamt 

inom Rubber Compounds, är slutfört 
 

HEXPOL har i dag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av 100% av Unión de Industrias C.A., S.A. 

(Unica) från Espiga Capital, ett spanskt Private Equity företag. Unica är en betydande aktör inom Rubber 

Compounds i Spanien och är leverantör till flera krävande kunder inom t ex fordonsindustrin, byggnation och 

jordbruk. 

 

”Genom förvärvet av Unica stärker vi vår position inom Rubber Compounds till kunder med höga krav i 

Spanien och andra EU länder. Unica är ett perfekt komplement till vår existerande verksamhet i Spanien, 

som främst återfinns inom andra områden” 

Ralph Wolkener och Carsten Rüter, Presidents HEXPOL Compounding Europe/Asia 

 

Under de senaste åren har Unica genomfört stora investeringar i utrustning och teknologi och är väl 

positionerade för att kunna stötta utvecklingen inom fordonsindustrin i södra Europa. Företagets starka och 

erfarna ledning stannar i bolaget och kommer driva fortsatt tillväxt och teknisk utveckling. 

 

”Det är ett nöje att välkomna Unica och dess medarbetare, som vi har stor respekt för, till HEXPOL. Unicas 

fokus på kundtillfredsställelse och kvalitet passar perfekt in i HEXPOL koncernen” 

Georg Brunstam, VD och Koncernchef 

 

Unicas försäljning under 2020 uppgick till 40 MEUR med en lönsamhet under HEXPOL koncernens nivå. 

Unica driver en avancerad compounding fabrik i Corella, Navarra, Spanien med ca 80 anställda. 

 

Förvärvspriset uppgår till ca 48 MEUR på skuldfri basis vilket finansieras med en kombination av befintlig 

kassa och existerande banklån. Alla myndighetsgodkännanden och avtalsmässiga villkor för transaktionen 

har uppfyllts och förvärvet har slutförts. Verksamheten kommer att konsolideras från den 1 juli.  

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Peter Rosén 

Vice VD och CFO 

peter.rosen@hexpol.com 

+46 (0)40 25 46 64 

 

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding), 
packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets and Seals) samt hjul i polymera material för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). 
Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, 
transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin, tillverkare av medicinteknik, tillverkare av 
plattvärmeväxlare och truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered 
Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2020 uppgick till 13 424 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 4 600 anställda i fjorton 
länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com. 
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